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หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 35 ฉบับที่ 37 ประจำวันที่ 11-17 กันยายน 2011

ชลบุรี • พระอัครสังฆราชหลุยส จำเนียร สันติสุข-
นิรันดร ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหง
ประเทศไทย และประธานสภาการศึกษาคาทอลิกแหง
ประเทศไทย เปนประธานพิธีเปดการสัมมนาประจำป
ของสภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย ครั้งที่ 41
ระหวางวนัที ่21-24 สงิหาคม ค.ศ. 2011 ทีโ่รงแรมเอเชีย
พัทยา ในหัวขอ “การบูรณาการวัฒนธรรม ความเชื่อ
และชวีติ ในบริบทของสังคมไทยปจจุบนั” มผีูเขารวม
สัมมนา 420 คน โดยคุณพอเดชา อาภรณรัตน เขารับ
หนาที่เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศ
ไทยเปนครัง้แรก ตอจากภราดาวศิษิฐ ศรวีชิยัรตัน  ซ่ึง
การสัมมนาคร้ังน้ีมีวาท่ีรอยตรี รังสิมันต เจริญสุข
นายกสมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแหงประเทศไทย
เปนประธานจัดการประชุมสัมมนา

กอนเริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณ พระอัครสังฆราช
จำเนยีร นำผเูขารวมสัมมนาพรอมใจกนั เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในวโรกาสเฉลิมพระ-
ชนมพรรษา 84 พรรษา พิธีอาเศียรวาท และขับรอง
เพลงสดุดมีหาราชา ถวายพระพรชัยมงคล

พระคุณเจาจำเนียร กลาวในพิธีมิสซาเปดการ
สัมมนาวา พระวาจาของพระเจาทรงชีวิตและคมกวา
ดาบสองคม เปนหัวใจของการศึกษาคาทอลิกของเรา
การรูจักพระเยซูเจาวาพระองคเปนพระคริสตเจา พระ-
บตุรพระเจาผทูรงชีวติ หลายคร้ังหลายคราทีพ่วกเราพดู
ถึงวาการศึกษาคาทอลิกจะตองวกกลับไปสูเปาหมาย
หลักวาพวกเราเดินมาถูกทางหรือยัง มีอะไรท่ีจะตอง
แกไข สังคายนาวาติกันคร้ังที่ 2 พูดวา พระศาสนจักร
องครวมและองคกรตางๆ จะตองฟนฟแูละชำระตนเอง
โดยการนำขององคพระจิตเจาเพื่อจะใหทันสมัยกับ
สถานการณของโลก เพ่ือการฟนฟูพระศาสนจักรใน
สมัยของเรา เราจำเปนจะตองกลับไปสูตนตอ ในเร่ือง
ความเปนมา พระศาสนจักรของเราจะตองไมลาสมัย
ไมอยูอยางไรประโยชน พระศาสนจักรที่มีพระจิตเจา
ดลใจและมีการฟนฟูการชำระตนเอง ทำใหตนเองเปน
ประโยชนแกสงัคมตลอดเวลา ในพระวรสารวันนีพ้ดูถงึ
คนเขาวาพระองคเปนยอหน บัปติสต กลับเปนขึ้นมา
เปนเอลียาหบาง เยเรมียบาง หรือประกาศกองคใด
องคหน่ึงบาง สมัยน้ันเปนเวลาของการท่ีเขากำลังรอ
พระผูไถ บุคคลท่ีสามารถพูดเต็มปากเต็มคำในวันนี้
แทนพวกเราก็คือซีมอนเปโตร ที่พูดกับพระองควา
พระองคเปนพระคริสตผูทรงชีวิต เคยมีเรื่องที่พวกเรา
ไดยนิบอยๆ คอื เร่ืองของคนตาบอด 6 คน ทีม่าคลำชาง
คนท่ีคลำตัวก็บอกวากำแพง  คนท่ีคลำขาก็บอกตนไม
และอะไรตางๆ 6 คนนี้มาคุยกันตกลงกันไมไดเพราะ
ตาบอดจึงไมไดเห็นภาพรวม แตพวกเรามาดูสิวาใน
สังคมของโลกทุกสมัยจะมีลักษณะคลายๆ กัน พระ-
เยซเูจาเปนพระเปนเจาท่ีมาบอกท้ังหมด พระศาสนจักร
คาทอลิกเราจึงภูมิใจท่ีไดทราบความจริงวาพระเยซูเจา
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หนา 3

เปนพระบุตรของพระเจาผูทรงชีวิต
ถาถามวาการศึกษาของเรามีอะไร

ที่เปนหัวใจในการสอนบาง เปาหมาย
หลกักค็อืนำใหทกุคนมาพบพระเยซเูจา
เลาใหเขาฟงยังไมพอ ใหเขาไดพบ
เหมือนกับท่ีเราเรียนคำสอนมาไมพอ
เราตองไปพบพระเยซเูจา และเราก็เชือ่
วาพระองคเปนพระเปนเจา เปาหมาย
ของการเปดโรงเรียนทั้ งหลายคือ
ทำอยางไรใหคนไดมีโอกาสไดรูจัก
พระเยซเูจา ผทูรงเปนพระบุตรพระเจา
ผูทรงชีวิต ในบทจดหมายของนักบุญ
เปาโล ถึงชาวโรม บทท่ี 10 ขอ 14 มี
ใจความวา “ชาวอิสราเอลจะเรียก
ขานพระองคไดอยางไร ถาพวกเขา
ไมเช่ือ จะเช่ือไดอยางไรถาไมเคยไดยนิ
จะไดยินอยางไรถาไมมีใครประกาศ
สอน จะมีผูประกาศสอนไดอยางไร
ถาไมมีใครสงไป” ดังนั้น ความเชื่อ
มาจากการฟง  สิ่งที่ไดฟงก็มาจาก
พระวาจาของพระคริสตเจา พวกเรา
ทกุคนถูกสงมา พระเยซูเจาถกูสงมาจาก
พระบิดา พระองคสงเรามาในสถานท่ี
ตางๆ

เด็กๆ จะเรียกขานพระเปนเจาได
อยางไร ถาพวกเขาไมมีความเช่ือ เขาจะมีความเช่ือได
อยางไรถาหากเราไมพร่ำสอน สวนการกลับใจน้ัน
เปนเร่ืองของพระบดิา ในวันน้ีเรารวมมิสซาในหัวขอน้ี
ซึ่งเปนหัวขอสำคัญของการเปดสถานศึกษาคาทอลิก
ทั่วโลก ซึ่งมีเปาหมายเดียวคือทำอยางไรใหทุกคนท่ี
เขามาในโรงเรียน ครู อาจารย นักเรียน คนงาน รูวา
พระเยซูเจาเปนพระผูไถ เปนผูที่ตายเพ่ือเขา ไมวาเขา
จะนับถือศาสนาใดก็ตาม ถาไดจุดน้ีแลวการศึกษาของ
เราสำเร็จบริบูรณ เขาไดเชื้อแปง ไดขอความเชื่อที่จะ
นำไปพัฒนา สักวันหน่ึงเขาอาจจะมีโอกาสที่จะพัฒนา
มากกวาน้ัน ไดมีโอกาสสัมผัสพระเยซูเจา พระบุตร
พระเจาผูทรงชีวิต

พระคุณเจาจำเนียร กลาวเปดการสัมมนา โดยเนน
ย้ำวา สภาพระสังฆราชฯ ตองการใหบรรดาผมูสีวนรวม
ในการศึกษาอบรมตระหนักในความจำเปนของการ
ปฏิรูป ตระหนักในความสำคัญของการทำงานอยางมี
ทิศทาง และตระหนักในศักยภาพของการศึกษาอบรม
แบบคาทอลิกท่ีจะชวยพัฒนามนุษยแตละคน รวมทั้ง
พัฒนาสังคมใหมีความยุติธรรม สรางสันติและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของแตละบุคคลใหมีบูรณภาพและ
ดุลยภาพอยางแทจริง

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเตือนคริสตชนถึง
อานุภาพแหงความรัก พลังของความจริงและเสรีภาพ

รวมท้ังการดำเนินชวีติอยางเปนองครวมใหความสำคัญ
ของการเรยีนรอูยางมบีรูณาการ พฒันาความเปนมนษุย
ใหครบถวนทุกดาน ไมละเลยจิตวิญญาณและใสใจ
ในการสรางพระอาณาจักรของพระเจา ภารกิจของการ
ศึกษาคาทอลิก เปนภารกิจท่ีตองมีการทบทวน และ
พฒันาปรับปรุงอยเูสมอ เพ่ือมใิหหลงทางและบดิเบือน
ไปจากหนทางแหงความรักของพระเจา

ภราดาประทีป ม. โกมลมาศ อดีตอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ นายกสมาคมสภาการศึกษา
คาทอลิกแหงประเทศไทย เดินทางไปประชุมที่สหรัฐ
อเมริกา เกิดมีปญหาท่ีดวงตา ตองเขาโรงพยาบาล
ไมสามารถเดินทางมาปาฐกถาพิเศษวันเปดการสัมมนา
ได  จึงมอบหมายใหอาจารยชัยณรงค มนเทียร-
วเิชยีรฉาย เปนผอูานสารแทน  และวันท่ี 22 สงิหาคม
ภราดาประทีป เดินทางมารวมสัมมนาพรอมกับกลาว
ใหกำลังใจแกผู เขารวมสัมมนา และอยูรวมตลอด
จนจบการสัมมนา

คณุพอออกสัติน สกุโีย ปโตโย คณะเยสุอติ บรรยาย
หัวขอ “ขาวดี ดังปรากฏในสมณสาสน  ความรักใน
ความจรงิ” กลาววา ครคูอืผลผลติของปญญา ความจรงิ
ความรักตองไปดวยกันเสมอ นักการศึกษาตองเปน
แบบอยางทางศีลธรรม การศึกษาคาทอลิกควรที่จะ

(อานตอหนา 4)
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(อานตอหนา 7)

หย่ังรากและกอรางสรางข้ึนมาบนพ้ืนฐานของคุณคา
พระวรสาร โดยเฉพาะเรื่องชีวิต ความรัก เอกภาพ
ความจริงและความยุติธรรม โรงเรียนคาทอลิกตอง
จริงจังท่ีจะหลอหลอมศิษยทางดานศีลธรรมและศาสนา
เราตองสามารถทำงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
มากข้ึนในการสรางเคร่ืองมอืประเมินคณุภาพความเปน
คาทอลิกท่ีสอดคลองกับอัตลักษณคาทอลิกของ
โรงเรียนของเรา

รศ.ดร.จินตนา มนเทียรวิเชียรฉาย ผูบริหาร
โรงเรียนเซนตจอหน
ทาบม บรรยายหัวขอ
“ จุ ด เ น น อั ต ลั ก ษณ
การศึกษาคาทอลิกเพื่อ
ตอบโจทยสังคมไทย”
กลาววา กระบวนการ
การสรางอัตลักษณการ
ศกึษาคาทอลิกมหีลกัใหญๆ  2 ประการ ไดแก การผสม-
ผสานวัฒนธรรมกับความเช่ือ และการผสมผสาน
ความเช่ือกับชีวิต การท่ีโรงเรียนสามารถทำหนาท่ี
ดังกลาวไดประสบความสำเร็จจะตองต้ังเปาหมาย
หลายประการ และเปาหมายดังกลาวตองอยูในบริบท
ของสังคมไทย การสรางบรรยากาศแหงธรรมในร้ัว
โรงเรียนและการถายทอดคำสอนความเชื่อสูนักเรียน
อยทูีต่วัครูเปนสำคญั การสอนคำสอนและจริยธรรมมิใช
จะเปนเพียงแคลมปากหรือคำพูดเทานั้น แตครูตอง
ประพฤ ติตน เปนแบบอย า ง ท่ี ดี ให แกนั ก เ รี ยน
เพราะครูเปนฟนเฟองหลักในการสรางอัตลักษณ
การศึกษาคาทอลิก

ภราดาพีระนันท นัมคณิสรณ บรรยายหัวขอ
“งานวิจัย
สนับสนุน
อัตลักษณ
การศึกษา
คาทอลิก
ไ ด อ ย า ง
ไร”

คณุพอจรลั ทองปยะภมู ิจติตาธิการสภาการศึกษา
ค า ท อ ลิ ก แ ห ง
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
บรรยายหั วข อ
“ กุ ญ แ จ สู
ก า ร ศึ ก ษ า
ค า ท อ ลิ ก ท่ี มี
คุณภาพในบริบท
ของสังคมไทย

ปจจุบนั”  กลาววา “ปจจัยแหงความสำเร็จในการจัดการ
ศึกษาตามอัตลกัษณการศกึษาคาทอลิก คือการที่ชุมชน
การศกึษาของโรงเรยีนคาทอลกิแตละแหงมคีวามเขาใจ
ตระหนักรู เจริญชีวิต และรวมแรงรวมใจกันถายทอด
คุณคาพระวรสาร  การถายทอดคุณคาพระวรสารจึง
เปนกุญแจสูการศึกษาคาทอลิกที่มีคุณภาพในบริบท
สังคมไทยปจจุบัน ที่เรียกรองใหเราสอนคนใหเปน
คนดี”

คุณพออนชุา ไชยเดช รองผอูำนวยการสือ่มวลชน
คาทอลิกประเทศ
ไทย บรรยาย
หัวขอ “เทคโน-
โ ล ยี เ พ่ื อ
ส นั บ สนุ น ก า ร
เรียนรูที่ ก าวทัน
โลก” กลาววา
“พระศาสนจักรสนับสนุนใหโรงเรียนคาทอลิก สราง
ความทันสมัย  ดวยเทคโนโลยี  เทาที่สถานการณ
จะอำนวย  เทคโนโลยีชวยใหไดขอมูลอยางรวดเร็ว
สรางผลงานไดอยางสรางสรรคบนพื้นความรู แตใน
ขณะเดียวกันก็มีขอควรระวังในโลกของเทคโนโลยี
ดวย”

ดร.เพญ็น ีหลอวฒันพงษา ผอูำนวยการฝายบรกิาร
จิตวิทยา โรงพยาบาล
มนารมย บรรยายหัวขอ
“พระราชบัญญัติ และ
ระเบียบปฏิบัติตางๆ ที่
เกี่ ยวของ กับสิทธิและ
หนาที่เด็กในการเรียนรู”

คุณพอชาติชาย  พงษศิริ  อธิการบดีวิทยาลัย
แสงธรรม บรรยายหวัขอ
“มาตรฐานอัตลักษณ
การศึกษาคาทอลิก”
กลาววา “การกำหนด
อัตลักษณของโรงเรียน
มุงเนนท่ีผลท่ีเกิดข้ึน

ของการจัดการศึกษาของโรงเรยีนอยางแทจรงิโดยมงุที่
คณุลักษณะท่ีพึงประสงคของผเูรียนเปนสำคัญ”

อาจารยวมิลพร พนัธุมนตร ีผเูชีย่วชาญเฉพาะดาน
สงเสริมมาตรฐาน
การศึกษา (สช.)
แ ล ะ ผ ศ . ด ร .
สุนันท ศลโกสุม
กรรมการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประเภท
สามญัศึกษา บรรยายหวัขอ “การประกนัคุณภาพภายใน”

ภาคค่ำอาจารยชัยณรงค  มนเทียรวิ เชียรฉาย
ฉายภาพยนตรเร่ือง “The King’s Speech”

วนัสดุทายของการสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกฯ
ไดทำพิธีมอบโลเชิดชูเกียรติแดภราดาวิศิษฐ ศรี-
วิชัย รัตน  ซึ่งรับหนาท่ีเลขาธิการสภาการศึกษา
คาทอลิกฯ  มาเปนระยะเวลายาวนาน โดยพระอคัรสังฆราช
หลุยส จำเนยีร สนัติสขุนิรนัดร เปนผมูอบ

จากน้ันเปนการประชุมใหญสามัญประจำป 2554
ของสภาการศึกษาคาทอลิกฯ ประธานแถลงนโยบาย

ของสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ เลขาธิการนำเสนอ
โครงสรางสภาการศึกษาคาทอลกิฯ และการมีสวนรวม
ของฝายตางๆ แผนงานสภาการศึกษาคาทอลิกฯ 4 ฝาย

คุณพอเฉลิม กิจมงคล อานถอยแถลงการประชุม
สมัมนาสภาการศึกษาคาทอลิกฯ ประจำป

พระอัครสังฆราชจำเนียร เปนประธานพิธีมิสซา
ปดการสมัมนา

คุณพอเดชา อาภรณรัตน ใหสัมภาษณอุดมสารวา
“การจดัสัมมนาคร้ังน้ีเปนครัง้ท่ี 41 แลว พอตองขอบคุณ
สภาพระสังฆราชฯ ที่ไดมอบหมายใหพอมีสวนรวม
รับผิดชอบในการจัดสัมมนาคร้ังน้ี   ทำใหมียอด
ผูเขาสัมมนาท้ังส้ิน 420 คน”

“หลงัจากทีเ่หลยีวหลงัแลหนา เรามองยอนหลงัไป
สัก 5 ป จะเห็นวาการจัดการศึกษาคาทอลิกในที่สุด
เราตองกลับไปหาอัตลักษณการศึกษาของเราท่ีเนนวา
เราใหโอกาสการศึกษาอยางเทาเทียมกัน ไมวาเขา
จะเปนคนยากดีมจีน หรือเปนใครกแ็ลวแต และท่ีสำคัญ
นั้นเราจะตองใหขาวดีของพระคริสตเจาที่เราถือวา
พระองคทรงเปนหนทาง ความจรงิ และชีวติ ใหเขาได
รับทราบแมวาเราจะไมไดหวังวาเขาจะตองกลับใจ
มาเปนคาทอลิก แตใหเขาไดทราบวานี่คืออัตลักษณ
ของการจัดการศึกษาคาทอลิก เขามีสิทธิ์ที่จะไดรับ
ความรใูนเร่ืองตางๆ เหลาน้ีดวย”

คณุครบูานช่ืน พศัด ุโรงเรยีนดาราจรัส จ.ฉะเชิงเทรา
เปนครูมา 13 ป  กลาววา
“การเปนครูคือการเปนผูให
ใหทั้งความรูและความรัก
เพราะวานอกจากความรู
แลวเราตองใหความรักดวย
การเปนครูก็ตองรักเด็ก ถา
ไมรักเด็กก็สอนนักเรียน
ไมได ความภาคภูมิใจในการเปนครูคือเราสอนคน
ที่ไมรูใหรูใหได ตอนนี้เด็กมีปญหามาก เราตองลงไป
ชวยเขาต้ังแตหัวใจลงไป และรางกายดวย เราตองดูแล
เขาทุกวินาทีที่เขาอยูกับเรา เพราะวาเด็กจะอยูกับเรา
สวนหน่ึง และอยูที่บานอีกสวนหน่ึง เวลาเราอยูกับเขา
ที่โรงเรียน ตองใหความเอาใจใสเต็มท่ี บางครั้งตอง
สังเกตเขา โรงเรียนเรามีผูบริหารที่คอยชวยเหลือเรา
เราไมไดทำงานอยางโดดเด่ียว มีเพ่ือนครูดวยกัน การ
เปนครูเราไดชวยสังคมในระดับหน่ึง”

“ปญหาท่ีทาทายชีวิตความเปนครูในวันนี้ คือเรื่อง
ของเดก็ เม่ือกอนเราสอนหนงัสือไมยากขนาดนี ้ สมยัน้ี
ขีดจำกัดของเด็กมีนอย  เราตองเพ่ิมความเหนื่อย
ที่จะสอนเด็กใหมากๆ ขึ้น เม่ือกอนเราพูดแคไมกี่ครั้ง

คณุพอออกสัตนิ สกุโีย ปโตโย

คณุพอจรัล ทองปยะภูมิ
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คณะเซอรรากลมุศรรีาชา (ตอจากหนา 20)

สถาบันแสงธรรม (ตอจากหนา 20)
เปนประธานพิธบีชูาขอบพระคณุสมโภชพระนางมารยี
รับเกียรติยกขึ้นสวรรคทั้งกายและวิญญาณ  องค
อุปถัมภของพระศาสนจักรในประเทศไทย พิธีบวช
สังฆานุกร 13 องค พิธีแตงต้ังผูชวยพิธีกรรม 16 ทาน
พิธีแตงต้ังผูอานพระคัมภีร 23 ทาน โดยมีบรรดา
พระสงัฆราช พระสงฆ นกับวชชาย-หญงิ และสตับรุษุ
จากท่ัวประเทศ มารวมพิธีจำนวนมาก เม่ือวันเสาร
ที่ 13 สิงหาคม ค.ศ. 2011 ที่อาคารมารดาพระผูไถ
สามเณราลัยแสงธรรม อ.สามพราน

ผไูดรบัศีลบวชเปนสังฆานุกร 13 องค มดีงัน้ี
อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ 3 องค ไดแก บราเดอร

ยอแซฟ ทัศมะ กิจประยูร บราเดอรเปโตร สมภพ
เรืองวุฒิชนะพืช บราเดอรยอหน บัปติสต สักรินทร
ศริบรรเทงิ

อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง 2 องค ไดแก
บราเดอรยอแซฟ ทินกร เหลือหลาย บราเดอรยอแซฟ
เทพณรงค พดุษา

สงัฆมณฑลราชบุร ี1 องค ไดแก บราเดอรโดมนิกิ
ซาวีโอ ศราวิน พดัศรีเรือง

สังฆมณฑลสุราษฎรธานี 1 องค ไดแก บราเดอร
สเตเฟน ดลธศิกัดิ ์ฉตัรบรรยงค

สงัฆมณฑลนครราชสมีา  1 องค ไดแก บราเดอร
โทมัส อาไควนสั สมชาย หมอกครบรุี

สังฆมณฑลนครสวรรค 2 องค ไดแก บราเดอร
เปโตร วนัใหม ศรสีขุ บราเดอรยากอบ ไพศาล ราชกจิ

สงัฆมณฑลอุดรธานี 1 องค ไดแก บราเดอรเปาโล
เปรม คณุโดน

คณะคามิลเลียน 2 องค ไดแก บราเดอรยอแซฟ
ว ูอนั หวง บราเดอรยออากมิ เหงยีน วนั ถัน่

สถติสิามเณรใหญ สามเณราลัยแสงธรรม ประจำป
ค.ศ. 2011 รวม 115 คน ดงันี ้อคัรสังฆมณฑลกรงุเทพฯ
17 คน อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง 12 คน
จนัทบรุ ี23 คน ราชบรุ ี9 คน เชยีงใหม 17 คน สรุาษฎร
ธานี 4 คน นครราชสีมา 5 คน นครสวรรค 10 คน
อบุลราชธานี 6 คน อดุรธานี 7 คน คณะธรรมทูตไทย
3 คน และคณะพระตรีเอกภาพ 2 คน

ปจ จุบันคุณพออดิศักด์ิ  พรงาม เปนอธิการ
สามเณราลัยแสงธรรม และคุณพอประจำช้ันสามเณร
ชั้นปที่  7  คุณพอไชโย  กิจสกุล เปนรองอธิการ

พระสงัฆราชกติติคณุ  คณุพอยอแซฟ สดุเจน ฝนเรอืง
อดีตเจาอาวาสวัดพระหฤทัยแหงพระเยซเูจา     ศรีราชา
เปนผูกอต้ัง และจิตตาธิการกลุมฯ  คุณพอยอแซฟ
สายชล คันยุไล อดีตเจาอาวาสวัดแมพระประจักษ
เมืองลูรด  บางแสน  และปจจุบันจิตตาธิการกลุม
เซนตจอหน  ผู ใหคำแนะนำ  และเปนผูรวมกอต้ัง
กลุมศรีราชา และไดรับการแตงต้ังอยางเปนทางการ
ในวนัอาทติยที ่26 มถินุายน ค.ศ. 2011 โดยพระสงัฆราช
ซิลวีโอ สิริพงษ จรัสศรี ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี
คุณพอยอหน บัปติสต วิเชียร ฉันทพิริยกุล เจาอาวาส
วดัพระหฤทัยแหงพระเยซเูจา ศรีราชา และจิตตาธิการ
กลุมฯ  มารีอา มักดาเลนา รัชนีกูล พวงผอง ผูกอตั้ง
และประธานคณะเซอรรา กลุมศรีราชา มีจำนวน
สมาชิกทั้งสิ้น 48 คน ผูทรงคุณวุฒิของคณะเซอรรา

ประเทศไทยทีม่ารวมเปนสกัขีพยาน ในการกอต้ังครัง้น้ี
ประกอบดวย

อาจารยชัยณรงค  มนเทียรวิเชียรฉาย ที่ปรึกษา

สภาเซอรราแหงประเทศไทย
คุณอัญชัน  จาตุกัญญา-

ประทีป ประธานสภาเซอรราแหง
ประเทศไทย

คณุวรีะ  ธาราสงิห ประธาน
เขต 172

พญ.วรนุช โกษาคาร
ประธาน เซอร ร า สั งฆมณฑล
จนัทบุรี

และพ่ีนองคณะเซอรร า
ทุกกลุมในประเทศไทย

รายงานโดย มสิรัชนีกลู พวงผอง
หวัหนางานอภิบาล โรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีาชา

สามเณราลัยแสงธรรม  และคุณพอประจำชั้นสามเณ-
ราลยั ชัน้ปที ่6
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บทอธษิฐานภาวนา

บ.สันติสุข
www.salit.org

บรุษุผมูคีวามเชือ่
“เรายังไมเคยพบใคร
มีความเชื่อมากเชนนี้
ในอสิราเอลเลย”

(ลูกา 7:9)
การไววางใจใครคนหน่ึง การเชื่อม่ันในคนใดคนหนึ่งน้ัน มิใชสิ่งท่ียาก

ทกุคร้ังทีเ่รานัง่รอพบแพทยเพราะปญหาทางดานสขุภาพ เรานัง่รอดวยความหวงั
วาความเจ็บไขไดปวยของเราจะไดรับการบำบัดรักษา เราเช่ือมั่นในฝมือ
ของผทูีม่อีาชพีเปนแพทย พยาบาล ความไววางใจน้ี อาจจะมาจากประสบการณ
ทีผ่านมาของเรา เราเคยมาท่ีนี ่ เราไดรบัการตรวจและรกัษา และอาการของเรา
กด็ขีึน้

พระวรสารที่เรานำมาพิจารณาในวันน้ี กลาวถึงความเชื่ออีกแบบหน่ึง
คำขอรองของผูอาวุโสชาวยิวเปนการแลกเปล่ียนมากกวาความเช่ือ พวกเขา
เสนอใหพระเยซูเจาทรงกระทำตามท่ีนายทหารวอนขอ เหตุวาทหารผูนั้น
เปนมิตรกับชาวยิว ถึงข้ันสรางโรงสวดใหพวกเขา คลายๆ กับจะพูดวา นี่คือ
เพ่ือนที่ดีของเรา อยาทำลายมิตรภาพน้ีเลย

พระดำรัสตอบของพระเยซูเจา นาสนใจในสองแงสองมุม พระองคตรัส
สรรเสริญนายทหารซ่ึงเปนคนตางศาสนา เปนสิง่ทีช่าวยวิมกัจะไมทำ เปนสิง่ที่
พวกฟารสิไีมชอบนัก การท่ีพระเยซเูจาทรงกระทำเชนนัน้ พระองคทรงเนนถงึ
ความแตกตางระหวางนายทหารผูมีใจบุญ และความเช่ือท่ีถอมตน พระองค
ตรัสวา ความเช่ือเชนน้ีหาไมไดในอิสราเอล

ความเช่ือมีหลายรูปแบบ ซึ่งจะพบไดในที่ที่ไมคาดฝน เรามิใชเจาของ
ในเร่ืองน้ี เราจะเปนฝายแพ หากเราไมยอมรับบุคคลท่ีเรารูสึกวา อาจจะ
ไมพบกับความเช่ือได ใหเราเปดใจใหกวางและต่ืนเตนเม่ือไดพบไดเห็น

ขาแตพระเจา ลกูขอบพระคณุพระองค
สำหรบัพระพรแหงความเช่ือ

และในการดำเนินชีวติแหงความเช่ือ
โปรดใหลกูไดแบงปน และในการแบงปนน้ัน

ลกูจะไดเปดใจนอมรับพระพร
และเขาใจถึงความจริงท่ีวา

ผอูืน่สามารถเปนตัวอยางใหแกลกูไดดวย อาแมน

ชีวิตรายวัน
รถเพิ่มข้ึนทุกวันแตถนนยังเทาเดิม
คนใชรถใชถนนเลยตองทำใจแมไมอยากทำ
เคล่ือนรถออกจากบานทีตองยอมรับ
ไมเฉ่ียวชนเขาเขาก็อาจมาเฉ่ียวมาชนเอาได
ในเม่ือจำนวนรถท่ีรวมถนนหนทางมากจนลานตา
บางชวงบางตอนก็แนนขนัดแทบหายใจรดหูกนัได
หนักเขาถึงขนาดตองคอยหุบกระจกหูชาง
ขยับขับเคลื่อนทีละเล็กนิดเหมือนต้ังใจอยูเปนเพ่ือน
มองแลวไมตางกับลานจอดรถขนาดใหญแทบไมเหน็พืน้ถนน
ไมตองพดูถงึชวงเทศกาลวันหยุดนกัขตัฤกษ
รถเต็มทองถนนทุกสายเหมือนตั้งใจนำรถมาตากแดดมาอวดกัน
กอนน้ีเห็นรถบุบรถมีรองรอยเฉียดชนแลนตามถนนหนทาง
คนพากันมองพากันคิดพากันวิพากษวิจารณ
คาที่รถแตละคันกวาจะไดมาใชจะงาย
ถึงขนาดรักรถดูแลรถยิ่งกวารักคนดูแลคนก็มีใหเห็น
เด๋ียวนี้รถบุบขูดขีดเพราะอุบัติเหตุมีเกลื่อนแทบสลับคัน
กลับเขาบานตัวปลอดภัยรถแคลวคลาดถือวาโชคดี
ขอบใจตัวเองขอบใจรถขอบใจฟาดินพรอมถอนหายใจโลงอก

ในเม่ือจำนวนรถเพิ่มขึ้นถนนยังคงเทาเดิม
อบุตัเิหตุบนทองถนนกม็บีอยข้ึนมากข้ึนรุนแรงขึน้
ที่รายงานเขามาในรายวิทยุจราจรวันๆ ก็เกือบสองรอยแลว
เกือบสองรอยคันท่ีออกจากบานกลับเขาบานไมเหมือนเดิม
ไมนอยคันท่ีออกจากบานไมไดกลับเขาบานอีกเลย
คนมักจะโทษจำนวนรถท่ีเพิม่ข้ึนทุกวันเปนตนเหตุ
แตในความเปนจรงิแลว “เวลา” เปนตวัแปรสำคญั
เม่ือมีจำนวนรถตามถนนหนทางมากรถก็วิง่ไดชาลง
“เวลา” ในการเดินทางท่ีตั้งใจไวเลยตองคลาดเคลื่อน
ไหนนดัคนไวไหนนดัสงของไหนนัดสงรถไหนสงผโูดยสาร
ใจเลยรมุรอนหงดุหงดิเครยีดวติกกงัวลฉนุเฉยีว
พอไดจังหวะรีบแซงรีบตัดหนารีบขามเลนรีบทำเวลา
ในเม่ือตางคนตางเครียดตางรีบตางหงุดหงิดใครจะยอมใคร
โอกาสเฉ่ียวชนของรถยอมตามมาจากการเฉ่ียวชนของอารมณ
พอหลุดออกมาไดกร็บีเรงใหถงึจุดหมายใจยงัไมหายหงดุหงดิ
เหยียบคันเรงแซงซายแซงขวาทุกชองวางที่แซงได
การควบคุมรถก็นอยลงเมื่อว่ิงเร็วเกินกำหนด
ทัง้ผวิถนนทัง้ทางโคงทัง้น้ำหนักบรรทกุรถจนทรงตวัยาก
ไมเสยีหลกัคว่ำลงขางไหลทางก็เฉีย่วชนกับคนัอืน่
รถเสยีหายคนบาดเจ็บคนเสียชีวิตกอนวยัอันสมควร
ตั้งใจจะทำเวลาแตเวลาตองเย่ินเยอไปหรือไมก็หมดตรงนั้น...

เกิดอุบตัเิหตุรถมูลนิธพิากันว่ิงมาปานลมพายพุรอมเสียงสนัน่
ทัง้บีบแตรขอทางท้ังแซงหวาดเสียวท้ัง “ทำเวลา”
กอนที่เจาหนาที่ตำรวจมาถึงแตละมูลนิธิกเ็ริ่มงานแลว
ทั้งกั้นถนนทั้งโบกรถท่ีผานไปมาทั้งดูแลคนบาดเจ็บ
จะวาไปแลวเปนงานบริการท่ียอดเย่ียมในสถานการณแบบน้ี
หากไมมีเร่ืองของการแยงชิงแขงเอาผลงานก็นาช่ืนชมยกยอง
ทกุอยางรวดเร็วทนัใจเปนระบบมีประสิทธิภาพ
ยกเวนหนาตาของเจาหนาที่มูลนิธิที่ปรากฏในรูปขาว
ขณะน่ังยองๆ ดานหลังศพท่ีหมุหอดวยผาขาวเรียงเปนแถว
แตละคนหนาตาย้ิมแยมบางคนเก็บอาการดีใจในผลงานไมอยู
ชางขัดกับสถานการณในขณะน้ันอยางนาเกลียดนาสะทอนใจ
หรือจะชาชนิกับการสูญเสียกับโชครายจนใจหมดความรสูกึ
กระท่ังการมีใจตอกันจึงเหลือนอยหรือแทบจะหมดไปแลว
ตั้งแตเร่ิมขับรถออกจากบานน่ันแหละ...ถาไมสำนึก
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สำหรับเนื้อหาวิชาความรู เด็กจะเขาใจและรับรูไดงาย
แตในขณะนี้ที่เราสอนเด็ก เราตองหาวิธีการที่จะทำ
อยางไรใหเขาเขาใจสิ่งท่ีเราสื่อสารใหมากขึ้น เหมือน
ความสามารถของเขานอยลง แตเราตองเพิ่มความ
พยายามของเราใหมากข้ึน”

คุณแมสุนิตย  ราชจำป  คณะรักกางเขนแหง
ทาแรฯ ผอูำนวยการ
โรงเรียนเซนตโยเซฟ
นาแก กลาววา “ดใีจ
ที่ไดมารวมประชุม
สมัมนา โชคดีไดรบั
ฟงการแบงปนจาก
คณะวิทยากรหลายทาน ทำใหไดแงคิดหลายอยาง ใน
การที่จะไปดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนในเครือของ
อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง โดยเฉพาะโรงเรียน
เซนตโยเซฟ นาแก ซึง่ดิฉนัเปนผนูำในโรงเรียนแหงน้ัน
รวมกับคุณพอสุกิจ นารินรักษ”

อาจารยชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย กลาววา
“ผมเชื่อวา
ทกุคร้ังท่ีพดู
วาเราพรอม
ห รื อ ไ ม
สำหรับการ
เ ข า สู อ า -
เซียน 2015
ในอีก 4 ป
ข า ง ห น า
สำหรับการศึกษาคาทอลิกของเรานั้น ผมคิดวาเรา
พรอมมานานแลว เนื่องจากวาหลักการของการจัด
การศึกษาคาทอลิกน้ันเปนหลักการแบบสากล คือ
เปนหลักการของการจัดการศึกษาท่ีพระศาสนจักร
คาทอลิกน้ันมองสำหรับการศึกษาคาทอลิกท่ัวโลก
มองผูเรียนไมใชเฉพาะอาเซียน ไมใชเฉพาะประเทศ
ไทย และไมใชเฉพาะทวีปนัน้ทวีปนี ้แตทัง้หมดในฐานะ
ที่เด็กนักเรียนทุกคนเปนลูกของพระเจา ดังน้ันเราจึง
ควรตองดูแลเอาใจใสมีความรัก ความเมตตาของ
พระเจาใหกับพวกเขา จะเขาสูอาเซียนตอนไหน
ไมสำคญั หลกัการน้ีอยตูลอด หลกัการตรงน้ีมนัสามารถ
บอกออกมาเปนอะไรบาง พระศาสนจักรบอกวาคือ
ตัวอัตลักษณทั้งหลาย อัตลักษณหมายถึงอะไรก็ตาม
ที่บงบอกความเปนการศึกษาคาทอลิก ถามวาถึงไหน
แลว มนัไมเทากัน โรงเรียนของสงัฆมณฑลกด็ ีโรงเรียน
ของนักบวชก็ด ีโรงเรียนของคาทอลกิท่ีเปนฆราวาสก็ดี
ก็มีความสนใจ เอาใจใสในเร่ืองนี้ มีความเขาใจใน
เรื่องนี้ และพยายามทำในเรื่องนี้ แตวาบริบทของ
โรงเรยีนแตละแหงไมเหมือนกนั คณะนกับวชบางแหง
ลยุเรือ่งนีม้าก มกีารประชมุ มกีารสัมมนา มกีารติดตาม
มีการสนับสนุนเร่ืองน้ีคอนขางชัดเจน แตบางแหง
อาจจะยังไมมคีวามพรอมในเชิงบุคลากร อาจจะยังไมมี
ความพรอมในเชิงของความเขาใจ แตตองยอมรับวา
ขณะน้ีโรงเรียน 300 กวาแหงทั่วประเทศไทย รับรูวา
พระศาสนจักรโดยเฉพาะอยางย่ิงในประเทศไทย
ตองการที่จะใหโรงเรียนคาทอลิกทุกโรงเรียนยึดเอา
อัตลักษณการศึกษาคาทอลิกเปนตัวนำ ในการจัด

การเรียนการสอนและการบริหารโรงเรียน คงตอง
พูดกันทุกปที่มีการสัมมนาการศึกษาคาทอลิกท่ีพัทยา
อยางน้ี เราไดพูดกันมาหลายปแลว ผมเช่ือวาปหนา
และปตอๆ ไปเราก็ยังคงตองพูด เพราะวามันไมใช
เร่ืองเดยีว สองเร่ือง แตมนัคือทุกส่ิงทุกอยางท่ีแสดงออก
มาถึงความเปนคาทอลิกของโรงเรียนของพวกเรา”

วาท่ีรอยตรีรังสิมันต  เจริญสุข  กลาววา  “ขอ
ขอบคุณคณะวิทยากร
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จั ด
เตรยีมงานทุกทาน โดย-
เฉพาะผูเขารวมสัมมนา
ทุกทาน  หวังวาทุกๆ
ทานคงจะไดนำความรู
และสาระที่ไดจากการ
สัมมนาในคร้ังน้ีไปใชประโยชนใหกับการเรียน
ในฐานะตัวแทนของสมาคมครูคาทอลิกขอใหคำนิยาม
ครูคาทอลิกวา ครูคาทอลิกตองเปนครูทั้งชีวิต เปนครู
ที่อุทิศตน เปนประจักษพยานในการนำองคพระเยซู
คริสตเจาซึ่งเปนตนแบบของครูคาทอลิกของเราทุกคน
มาเปนขาวดี ประจักษใหนักเรียน ผูปกครอง ใหไดรับ
ขาวดีของพระเยซูเจา เปนคนดีของประเทศชาติและ
สงัคมตอไป”

คณุครกูาญจนณฏัฐา ศริเิพญ็ ผอูำนวยการโรงเรยีน
เ ซ น ต จ อ ห น
ทาบม อ.เชียง-
คาน จ.เลย
ก ล า ว ว า
“ประสบการณ
การเปนคร ู5 ป
ปนี้ เปนปแรก
ที่ เ ป น ผู อำ -

นวยการ ไดรับตำแหนงโดยท่ีไมมีประสบการณ แตวา
สำหรับชีวิตการเปนครูรูสึกภาคภูมิใจอยางย่ิงท่ีมีสวน
รับผิดชอบอนาคตของเด็ก  ดูแลชวยเหลือเด็ก  ที่
โรงเรียนมีทั้งเด็กท่ีเราตองดูแลเปนอยางมาก เพราะอยู
ในชวงวัยรุน เรามอบความรักความเอาใจใสใหเด็กๆ
ทุกคน เพราะเราเปนแมคนที่สอง จะชวยดูแลอนาคต
ของเด็ก ปญหาทาทายชีวิตความเปนครูในวันนี้ คือ
เราตองหาประสบการณหลายๆ อยาง  เรียนรูหลายๆ

ดาน การดูแลนักเรียน บุคลากร เปนงานท่ียิ่งใหญ
หนักมากแตก็ภูมิใจ ที่ไดรับความไววางใจ และจะทำ
หนาท่ีใหดทีีสุ่ดเทาท่ีจะทำได”

คุณครูสิงหา จันทรฉ่ำ โรงเรียนลาซาลโชติรวี
นครสวรรค เปนครู
20 ป   กลาววา
“ตั้งแตอยูกับเด็กมา
ความภาคภูมิใจเกิด
ขึ้นทุกป ไดสัมผัส
เด็กเทาไหร ความ
ภาคภูมิใจก็เกิดข้ึน
เ ป น เ ง า ต า ม ตั ว
ปญหาทาทายในปจจุบนัสังคมมีความวนุวาย เด็กๆ ตอง
เจอปญหามากมาย ในฐานะครูตองประคับประคองให
เด็กนักเรียนอยูในแนวทางท่ีถูกตอง ไมใชทวนกระแส
สงัคมอยางเดียว แตวาไปควบคกูบัสังคมท่ีเปลีย่นแปลง
หาวิธีการเพื่อใหนักเรียนอยูในกระแสสังคมท่ีมีความ
สบัสนวนุวาย   เม่ือประสบปญหาเดก็ๆ จงึขาดภมูคิมุกนั
ที่ดี ทำใหสภาพชีวิตตองประสบปญหาอยางมากมาย
การทาทายของครูคือจะหาวิธีการอยางไรใหเด็กอยูใน
กระแสสงัคมวนุวายเหลานีไ้ด”

(อานตอหนา 14)
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  ⌫

เปดบริการทุกวัน เวลา 09.30 - 18.00 น.
สนใจสอบถามรายละเอยีดที่

โทร. 0-2243-0047-52, 08-1639-3305
เพื่อรับสวนลดพิเศษ

⌫ ⌫
⌫⌫

 
 

   
 ⌦


   

⌫⌦ 

ทัวรแสวงบุญ

       บ.แอรคลบัฯ
โทร. 02-451-7341-42 โทรสาร 02-451-8206

E-mail : airclubinter@hotmail.com

โปรดติดตอ คณุวรีชาต/ิสจุติรา
โทร. 02-451-7341-42 และ 081-816-7661

1. ลรูด - ฟาติมา - โรม  (18-29 ต.ค.)



(ปารีส - นักบุญแบรนาแดตในโลงแกว - ลูรด - ฟาติมา -
กรงุโรม และอสัซีซ)ี

(เมืองกวั - คารวะศพนักบุญฟรงัซิสเซเวียร - บานบุญราศีโจเซฟ
วาซ - คารวะศพบุญราศีคุณแมเทเรซาแหงกัลกัตตาและ
ศนูยคณะธรรมทูตแหงเมตตาธรรม ตัง้โดยคณุแมเทเรซา

2. อนิเดีย - กวั - กลักัตตา (20-24 ต.ค. และ 1-5 ธ.ค.)

ขอนำทานไปเยอืนถิน่หมขีาว ประเทศสหพนัธรฐัรสัเซยี
อดตีสหภาพโซเวียตเกา มหาอำนาจ 1 ใน 3 ของโลก
(แบบเจาะลึก) เยีย่มวัด & ครสิตชนหลากหลายนิกาย

ณ ดินแดนหลังมานเหล็กอันเขมงวด
อันเปนพระศาสนจักรท่ีเงียบเหงา

และชมศิลปะงดงาม & วฒันธรรมเกาแกอนัเปน
ประวัตศิาสตรทีน่าสนใจ มอสโคว - Catholic & Orthodox

churches - เมอืงโบราณซากอรส - เซนตปเตอรสเบิรก
19-26 ตลุาคม 2011 (8 วนั 6 คนื)
(มคีณุพอจิตตาภิบาลประจำคณะ)

ตดิตอเราดวยความจรงิใจ วนันี ้ดวน โทร.  080-449-2819,
081-383-8137,  02- 580-6766  Fax: 02-580-6766

ศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวรศรัทธาทัวร

เดือนตุลาคม     ฉลองบุญราศีสองคอน
                                    เที่ยวลาวใต

สุภาทัวรแสวงบุญ

สนใจรายละเอียด : 0-2912-3339, 08-1899-7470
FAX : 0-2585-1012

ชาตะ  25  มถินุายน  พ.ศ. 2492
เกดิใหมในพระเจา

12  กนัยายน  พ.ศ. 2548
ครบรอบ 6 ป

อกัแนส จไุรรัตน หอมนิยม
ขอคำภาวนาเพ่ือระลึกถึง

ครบ 10 ป

⌦⌦

หยดุกลิน่เหม็นจากโถปสสาวะ
กลิน่ขยะ..หองน้ำ..ไดในทันที

และตอเนือ่งยาวนาน..
ดวยการใส จลุนิทรยีพนัธใุหมลาสุด ทีก่นิ…
จลุนิทรียตนกำเนิดกล่ินเหมน็เปนอาหารลงไป

บรกิารสาธติการกำจดักลิน่ใหหมด
ไปจากโรงเรียน..ฟร!ี

พเิศษสำหรบัโรงเรยีนคาทอลกิ
วรวฒุ ิ ดสีดุจติร  โทร: 08 96 11 12 96

VT.International Ltd. Tel:&Fax: 02 755 7362-3ดอมีนโิก ไทฟกุ แซโก
สูออมพระหัตถพระเจา
31 สิงหาคม พ.ศ. 2505
จากลูก : เกษมศรี ดวงใจ จันทรา นิทัศนา วิชัย จิตรา

สมเดช ปทมา วิสิทธิชัย และหลานๆ
“ลกูเอยความเช่ือของเจา ชวยเจาใหรอดพนแลว” (มก 5:34)

มารีอา เนีย้ม แซตัง้
สูออมพระหัตถพระเจา
5 มีนาคม พ.ศ. 2544
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เกิดใหมในพระเจา 15 กันยายน พ.ศ. 2541

อายุ 89 ป 6 เดือน (ครบ 13 ป)
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เปดประตู
สูแสงธรรม
เมือ่เริม่วนัใหมดวงอาทิตยไดสาดแสงไออนุเขามา

บนผืนโลก ทำใหทุกสิ่งทุกอยางกลับสูสภาพปกติ
หลังจากท่ีลมมรสุม และพายุฝนไดกระหน่ำเขามา
กอนวันงานพิธแีตงต้ังหนาท่ีตางๆ และพธิบีวชสงัฆานุกร
แตอยางไรก็ตามทุกส่ิงทุกอยางไดสำเร็จลุลวงไปได
ดวยดี ในบรรยากาศวันงานเต็มเปยมดวยความชื่นชม
ยินดีและความสุขของทุกคนที่มารวมงานซ่ึงในปนี้
มีผูมารวมงานเปนจำนวนมากกวาทุกๆ ป ภาพรวม
ในวนังาน

ในพิธีกรรมมีความศักด์ิสิทธ์ิและความสงางาม
บทเพลงในพิธีไดเสริมสรางบรรยากาศแหงความเช่ือ
และความศรัทธาซ่ึงทำใหพิธีกรรมเปนไปอยางดี
ในพิธีกรรมไดมีพิธีบวชสังฆานุกร พิธีแตงต้ังผูชวย
พธิีกรรมและผอูานพระคมัภีร ซึง่ในปนีม้ผีรูับการบวช
เปนสังฆานุกรและไดรับการแตงตั้งดังนี้

ผรูับพิธบีวชเปนสังฆานุกรมีจำนวน 13 คน
ไดรบัการแตงตัง้เปนผชูวยพิธกีรรม 16 คน
ซึ่งในท่ีนี้มีบราเดอรไดรับท้ัง 2 ขั้น คือ ไดรับพิธี

บวชเปนสังฆานุกรและไดรับการแตงตั้งเปนผูชวย
พธิกีรรมอกี 1 คน

และไดรับการแตงตั้งเปนผูอานพระคัมภีร จำนวน
23 คน รวมท้ังหมด 52 คน ซึง่หลังจากท่ีทกุคนไดรวม

วนัช่ืนชมอภริมยยนิดี

พิธีบูชาขอบพระคุณ และแสดงความยินดีกับผูไดรับ
การบวชและผูไดรับแตงต้ังซ่ึงเปรียบเสมือนการ
รับอาหารฝายจิตแลว ไดมาถึงเวลาของอาหารฝายกาย
ที่ไดเตรียมพรอมสำหรับทุกทาน โดยผูมีน้ำใจดีจาก
วัดตางๆ ไดบริการอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งบอกไดเลย
วาเต็มเปยมดวยคุณภาพ  และปริมาณที่ เพียงพอ

สำหรับทุกทาน งานในวันน้ีจะสำเร็จไมไดถาขาด
ความชวยเหลือจากทุกทานท่ีมีน้ำใจดีตอบานเณรใหญ
แสงธรรมของเรา ขอพระเจาผูทรงสรรพานุภาพโปรด
ทรงอำนวยพระพรแดทุกทานใหมีความสุขและ
ความเจรญิในชีวติ

ป.ปรีชาญาณ
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โรงเรยีนอัสสัมชญั    เปดรบัสมัครนักเรยีนระดบัชัน้ ป.1 ประจำปการศึกษา 2555
จำหนายใบสมัครตัง้แตวนัที ่20 มถินุายน  2554  เปนตนไป   สถานท่ีจำหนายใบสมัคร หองธุรการโรงเรยีนอัสสมัชญัแผนกประถม
และแผนกมธัยม  ตดิตอสำนักผอูำนวยการ   0-2630-7111-25  ตอ 422, 423 หรอืฝายธรุการ-การเงิน 0-2675-6970-82
website : http://www.assumption.ac.th

เด็กสาธุฯ

“มนษุยกบัธรรมชาติเปนอยรูวมกัน แตอยาคดิเปน
นายเหนือธรรมชาติ” สภาพระสังฆราชคาทอลิก
แหงประเทศไทย พระคณุเจาหลุยส จำเนยีร สนัตสิขุ-
นิรันดร ประธาน และพระคุณเจายอหน บอสโก
ปญญา กฤษเจรญิ เลขาธิการ นดัประชุมฝายงานตางๆ
เม่ือวันท่ี 11-12 สิงหาคม ที่บานผูหวาน สามพราน
ผานไปแลว สรุปคร่ึงป อะไรท่ีครึ่งกลางๆ จะได
รวบรัดตัดตอนใหเรียบรอย และกล่ันกรองขอเสนอ
เขาสูที่ประชุมสภาฯ กันตอไปตามข้ันตอน เรื่องที่
พูดไดถาวรคือ เร่ืองบุคลากร และเงิน เปนสูตร แม
ปญหาจะคางคาค้ำคอ แตงานก็เดินหนาไปได แม
คณุพอพิพฒัน รงุเรืองกนกกลุ ตดิธรุะตองลงใตดวน
ซสิเตอรกฤษดา สาตรพนัธ ถงึตองลมหมอนนอนเตยีง
เพราะไขขึน้ รำลกึในคำภาวนา ขอบคณุในความดี
คุณพอริชารด วูดาเร็ก  คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ อยู
ภเูก็ตคกูบัโรงเรยีนดาวรงุวิทยามานาน กลับไปสหรัฐ
บานเกิดเหมือนไปลา กลับมาประเทศไทยไดเพียง
2 วัน ตองเขาโรงพยาบาลและสิ้นใจกะทันหัน อายุ
82 ป  คณุพอวสนัต พริฬุหวงศ เจาคณะฯ ใจไมคอยดี
เพราะวันนี้เหลือสมาชิกอาวุโส คุณพอยอหน เซเร-
ซตัโต และคณุพอเฟรด  อกีเพียง 2 ทานเทาน้ัน สวน
ที่เหลือสายพันธุไทยแทแลว คณะธรรมทูตไทย
(TMS) คุณพออาดรีอาโน อธิการเจาคณะ จัดอบรม
ใหพระสงฆ นกับวชหญิงเดือนสงิหาคม ตามกำหนด
การนำสมาชิก 20 คน ไปสมัผสังานและเย่ียมสมาชิก
คณะธรรมทูตไทย ไดพบ ซสิเตอรยาย เซเวยีร ทพิากร
ประสมผล ซิสเตอรเปลาจี สมปอง สายสอน จาก
คณะรักกางเขนอุบลฯ คุณพอวีระชัย ศรีประมงค
คุณพอนิกร ประสูตรแสงจันทร ซิสเตอรจันทนา
สิริจันทนากูล และคุณพอจ๊ับ-พงษพันธ โภคทวี
แตละคน “คลายเขมรไปทุกทีขอรับ” โดยเฉพาะ
พูดภาษาเขมร สวนทีมที่ไป คุณพอประสาร คูรัตน-
สุวรรณ และคุณพอสุเทพ ภูผา พี่ใหญใจสู ลำบาก
ไมกลัว และขอบคุณ “คุณพอเอนก ธรรมนิต”
และสัตบุรุษวัดราชินีแหงสันติภาพ อรัญประเทศ
จ.สระแกว เปนเจาภาพเล้ียงอาหารอรอยๆ และ
วาจาเจสายสุนีย ชาวแพรกนอย เจหอย คมนัก อิ่ม
ทั้งกายและใจ ทั้งไปและกลับ ใครผานไปแวะเยี่ยม
กันบาง ปนี้วัดเปด “โรงเรียนดาราสมุทร สระแกว”
เปนปแรก สรางใหมพรอมสรรพ ทั้งอาคารและ

หอประชุม  ทันทีนักเรียน  500 คน  เ รียกวาวัดน้ี
“ธรรมนิต” คอื “ไมธรรมดา!”  คณุพออดิศกัดิ ์พรงาม
อธิการบานเณรแสงธรรม (Lux Mundi) จัดฉลอง
และบวชสังฆานุกรนองใหม 13 องค เขาคิวบวชอันดับ
ตอไป  การพนัน เปนอบายมุข นำไปสูหายนะ แต
ก็เปดกันโจงครึ่ม ผูคนเขา-ออก เหมือนเดินหางฯ 
วนักตญัู คณุพอประดิษฐ วองวาร ีเมือ่วนัท่ี 6 สงิหาคม
งานใหญและโดงดังสน่ัน เพราะจัดท่ีวัดนักบุญอันตน
(วดัโคกมดตะนอย) บรรดาลูกศิษย และคนรจูกัไปรวม
เปนกำลังใจ ...แตเร่ืองเกษียณยงัเปนอีกเรือ่งหน่ึงนะครับ!

“การพัฒนาประเทศชาติ ตองพัฒนาที่คน และ
จะพฒันาคน ตองพฒันาการศึกษาอบรม” สภาการศึกษา
คาทอลิกฯ  นัดประชุมใหญประจำป  วันที่  21-24
สิงหาคม ที่โรงแรมเอเชีย พัทยา ครั้งนี้พิเศษ เปนชวง
เวลาเปล่ียนผานจากคณะเซนตคาเบรียล มานานกวา
40 ปจนเปนรูปเปนราง วันน้ีคุณพอเดชา อาภรณรัตน
ผูอำนวยการฝายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
รบัไมมา ครัง้นีเ้ปนครัง้แรก มอีาจารยประเสรฐิ วเิศษกจิ
มือวางอันดับสอง แตก็มือใหมกับงานนี้ สวนท่ีเปน
รุนเกาเกาเช่ือมือ คือ ซิสเตอรรำพึง วิจิตรวงศ ยังพยุง
สังขารมาชวย  บราเดอรมารติน โกมลมาศ อดีต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เดินทางไปประชุม
ที่สหรัฐอเมริกา  เกิดมีปญหาท่ีดวงตา  ตองเขา
โรงพยาบาลกอนเขาหองประชุม กลับมาเมืองไทย ยัง
ไมรูวา สายตาจะเปนอยางไร แตใจยังสู และสมอง
ยังสดใสเสมอ ประกวดหนังส้ัน (Short Film
Contest) สือ่มวลชนคาทอลกิประเทศไทย รวมกบั สว.
ในคณะกรรมาธิการเร่ืองเด็ก และเยาวชนฯ ติดตาม
และเตรียมตัวกนัไดแลว หลงัจากทีป่ระสบความสำเร็จ
อยางมาก เม่ือปที่แลว มีนักเรียนสงเขารวมประกวด
กวา 100 ทีม เลนเอากรรมการตาแฉะ สวนคุณพอ
จักแมง อดีตเจาคณะเอ็มอีพี. กลับไปพักรักษาหัวใจ

ทีป่ารีส ฝร่ังเศส เม่ือวันท่ี 10 สงิหาคม ขอใหปลอดภยั
ครับ เหน่ือยนัก พักหนอย รถยนตยังตองพัก
เขาอซูอม ยกเคร่ือง ชวีติคนย่ิงกวารถยนต สวนเจ็ดริน
เชียงใหม  คุณพอพอล พอลล็อก เปดบานและสวน
รบัตลอด และสวนสันติวนา ทงุสองหอง  ดอนเมือง
คุณพอวิชัย  โภคทวี  ผูใหคำแนะนำ  เ งียบสงบ
เหมือนปากลางกรุง รับทั้งพระสงฆ นักบวช และ
พี่นองสัตบุรุษที่จะไปสวนตัว หรือเปนกลุมเล็กๆ
2-3 คน ก็จะย่ิงสะดวก ฮัลโหลไปได..ความเงียบ
อาจจะสื่อภาษาไดมากกวาพูด! ใครตองการแปล
หนังสือ เอกสาร โดยเฉพาะเร่ืองวัดวาอาราม ติดตอ
ที่สื่อมวลชนคาทอลิกฯ ไดครับ  ยินดีเปนส่ือกลาง
ทัง้คนตองการงาน และตองการหาคนชวยแปล โทร.
0-2681-3900 ตอ 1901 พระคารดินัลจอหน
โฟเลย อดีตประธานสมณสภาส่ือสารสังคม ไดรับ
“รางวัล คาเบรียลอะวอรด”(Gabriel Award) เม่ือ
วนัท่ี 24 มถินุายน ทีฟ่ลาเดลเฟย ในฐานะท่ีเปนบุคคล
ทีท่มุเททำงานดานสือ่มวลชนมาตอตลอดชวีติ ไดเคย
ดำรงตำแหนง ประธานสมณสภาส่ือสารสังคม
นาน 23 ป  สมัมนาส่ือสารมวลชน หวัขอ “สือ่ใหม
กับพระศาสนจักร”(New Media and The Church)
วันที่ 5-8 กันยายน ที่ศูนยคามิลเลียน ลาดกระบัง
นัดพบผูทำงานส่ือมวลชนระดับสังฆมณฑล และ
ผูสนใจจำนวน 30 คน เพ่ือขานรับแผนอภิบาลฯ
ใหกระชบัมากข้ึน สือ่ใหม เรือ่งเกา สือ่มวลชน
คาทอลิกฯ ไดจัดแปลและลงเสียงภาษาไทย สารคดี
เรือ่งคณุพอมัทธิว รชิช่ี ราคาแผนละ 150 บาท และ
คุณพออดัม ชอล ฟอน เบล คณะเยสุอติ “บาทหลวง
ฝรั่ง ในวังพระจักรพรรดิจีน” ผูพยายามปรับตัว
ใหเขากบัวฒันธรรมจนี และเปนผสูรางสะพานเช่ือม
โลกตะวันตกและตะวันออก ในศตวรรษที่ 17 อดีต
ทีน่าร ูราคาแผนละ 200 บาท ตดิตอไดทีส่ือ่มวลชนฯ
และศูนยคาทอลิกฯ แตละสังฆมณฑลได 
คณุพอวิทยา ลดัลอย เจาอาวาสวัดอัครเทวดาราฟาแอล
ปากน้ำ จดักิจกรรม “วนัส่ือมวลชนสากล” หลังมิสซา
วันส่ือมวลชน 7 สิงหาคม โดยมีบราเดอรนฤนาถ
ปานกรด (หนอง) และบราเดอรวิทยา เลิศทนงศักดิ์
(ชวง) รวมทำกิจกรรมหัวขอ “สื่อท่ีดีและไมดี”
โดยนำคลิปละคร โฆษณา วิดีทัศน มาแบงปน
ความรเูกีย่วกบัสือ่ในมุมมองตางๆ การสรางภูมคิมุกนั
และรเูทาทนัสือ่ ทัง้สตับรุษุ เยาวชนและเดก็ๆ จะได
เขาใจส่ือ ไดอยางแจมชัดย่ิงข้ึน ไดรับของขวัญและ
ขนมไปกันทั่วหนา บานเมืองเปนเรื่องของเรา
ถาเราแตละคน เคารพระเบียบ วนิยั กฎหมาย แมสิง่
เลก็ๆ นอยๆ เรือ่งการขบัรถ เรือ่งทิง้ขยะใหลงถงั บาน
เมอืงจะนาอย ูผคูนจะนารกั ชือ่เสยีงประเทศไทยดีๆ
จะไดดังไปไกล เรียกวา ป.ช.ส. ที่แทจริง ตองเปน
สิง่น้ี   ขอพระเปนเจาประทานพระพร
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โดย โทน่ี ไทยแลนด
อัสซีซี (ASSISI) เปนช่ือท่ีหลายคนโดยเฉพาะ

ครสิตังจะคนุเคยพอสมควร ทัง้ๆ ทีไ่มใชเปนเมืองธุรกจิ
หรือเมืองทองเท่ียว แตเปนนครแหงการ  “แสวงบุญ”

ปนี้ อัสซีซี จะมีผูนำศาสนาตางๆ เดินทางไปรวม
ภาวนาเพ่ือสันติภาพ (Prayer for Peace) อีกคร้ังหนึ่ง
วนัที ่27 ตลุาคม ค.ศ. 2011  เพราะสมเด็จพระสันตะปา-
ปาเบเนดิกตที่ 16 ไดเชญิผนูำศาสนาท่ีสำคัญๆ ในโลก
ไปรวมกัน เปนประจักษพยานตอคนทั่วโลกที่ศาสนา
ตางๆ เปนหน่ึงเดียวกัน รวมกันแสวงหาส่ิงเดียวกัน คอื
“สนัติสขุ”

สมัยพระสันตะปาปา ยอหน ปอลที่ 2 ไดเชิญ
ผูนำไปรวมกันสวดภาวนาเพ่ือสันติภาพคร้ังแรก เมื่อ
วนัที ่27 ตลุาคม ค.ศ. 1986/ พ.ศ. 2529 เปนขาวท่ีนายนิดี
และภาพประทับใจมิลืมเลือนที่ผูนำศาสนาตางๆ
ไดไปรวมกนัภาวนาเพือ่สนัตสิขุในคร้ังนัน้

เมืองอัสซีซี อยูหางจากกรุงโรมไปทางเหนือ
ประมาณ 150 กโิลเมตร หรือ 90 ไมล

ณ ทีม่นีีว้ดัแมพระแหงปวงเทวา ซึง่สรางข้ึนครอบ
วัดหลังแรก ที่นักบุญฟรังซิสอัสซีซี ไดมรณภาพ
ทีแ่หงนี ้ซึง่ยงัอนรุกัษไวอยางดยีิง่ คนทีเ่ขาไปในวัดใหญ
แลว จะตองไปสวดภาวนาในวัดนี้ ซึ่งจุคนไดไมถึง
20 คน

สวนวัดนักบุญฟรังซิสอัสซีซ ีนัน้ ตองน่ังรถขึน้ไป
บนเนินเขา มองเห็นแตไกล อกีสักสิบกวานาท ีและเปน
วดัทีผ่คูนทีม่าอัสซซีตีองไปใหได

วดันี ้มสีามช้ัน ชัน้ลางสุดเรยีกวาชัน้ใตดนิ สรางหลัง
จากทานนักบญุมรณะไมนาน ค.ศ. 1228  และช้ันทีส่อง
เปนวัดใหญพอสมควร และช้ันบนสุดเปนหลังคาสูง
ถือวาเปนสถานท่ีอนุรักษเปนมรดกโลกดวย

ค.ศ. 1997 ไดเกิดแผนดินไหว หลังคาพังลงมา
ตวัอาคารวัดไดรบัความเสียหายมาก ตองบูรณะอย ู2 ป
จึงเสร็จเรียบรอยเหมือนของเกา

ภายในวัดทั้ง 3 ชั้น โดยเฉพาะช้ันที่ 2 และชั้น 3
ทั้งกำแพงและเพดาน เปนภาพวาดเฟรชโก ขนาดใหญ
เตม็พืน้ที ่เกีย่วกับประวัตขิองนักบญุฟรงัซสิอสัซซี ีเปน
การเลาเร่ืองประวัติของทาน

เม่ือปลายเดือนเมษายนผมไดรวมเดินทางไป
อสัซีซ ีครับ!

โอ...อัสซซีี นครแหงสันติ
ผูแสวงหาความหมายชีวิต

วนัทีค่ณะแสวงบุญของเราท้ังหมด 20 คน ไปถงึน้ัน
เปนวนักอนพธิสีถาปนาบุญราศ ียอหน ปอลที ่2 เลก็นอย
มีผูคนเดินทางจากประเทศตางๆ ไปรวมแสวงบุญมาก
เปนพิเศษ  จนไมมเีวลาท่ีจะสงบใจหรอืน่ังไดนานนัก

เม่ืองอัสซีซี มีคณะนักบวช มีวัดนอย และท่ีพัก
ที่รองรับสำหรับผูที่มาแสวงบุญเปนพิเศษ นอกจากน้ี
ยงัมีวดันกับุญแคลร  (St. Clare) หรอื นกับุญคลารา หรือ
อติาเลียนเรียก “เคียรา” (Chiara) อยูบนเขาเหมือนกัน
แตตองเดินไปอีกประมาณ 1 กโิลเมตร

บริเวณหนาวัด เปนสนามหญาสีเขียวเกือบเทากับ
ครึง่หนึง่ของสนามฟุตบอล มขีอความเปนภาษาองักฤษ
วา PEACE เปนหญา และตนไมเลก็

คนท่ีมาแสวงบุญท่ีอัสซีซี ทุกคนพยายามรักษา
บรรยากาศเงียบสงบ ใหเกยีรติตอสถานท่ีศกัดิส์ทิธ์ิ เมอืง
แหงการสวดภาวนาจรงิๆ ไมมเีสยีงดังใหรบกวนผคูน

นักบุญฟรังซิส หรือภาษาอิตาเลียน ฟรังเชสโก
( ค.ศ. 1181-1228 ) ละท้ิงชีวติวัยหนมุตามกระแสโลก
ทีแ่สวงหาความสนกุสนาน ความสบาย ชือ่เสียงทางโลก
แตกลับมาถือตามจิตตารมณพระวรสาร ทานไดถือ

ความยากจนอยางเครงครัด และรวมกลมุเพ่ือนๆ ทีส่นใจ
ในจิตตารมณหรือมีอดุมการณคลายกัน สมัครใจท่ีจะใช
ชวีติรวมกนั ไดกอต้ัง “ภราดานอยคณะฟรงัซสิกนั” ขึน้
และคณะของทาน ไดเปนแรงบันดาลใจใหเกิดคณะ
นกับวชอกีหลายคณะ รวมทัง้คณะกาปูชนิดวย

ทานไดรับแตงตั้งเปนนักบุญองคอุปถัมภของ
ประเทศอติาล ีรวมกบันกับุญแคเธอรนีแหงซีเอนา ดวย
และพระศาสนจักรยังไดยกยองนักบุญฟรังซิสเปนองค
อปุถมัภดานส่ิงแวดลอมและงานดานศาสนสัมพนัธดวย

รูปแบบการเจริญชีวิตและจิตตารมณพระวรสาร
ของทาน มีอิทธิพลตอประชาชนอยางมาก และทำใหมี
การปฏิรูปพระศาสนจักรในเวลาตอมา

เชือ่วาคริสตังหลายคนท่ีไดไปอิตาลี คงไดมโีอกาส
ไปแสวงบุญท่ีอัสซีซีดวย  สมาชิกในกลุมท่ีผมไดไป
แสวงบญุครัง้ กบัคณะทัวรการสิมา สวนใหญไดมาเปน
ครัง้แรก ไดสวดภาวนา และเดนิชมบรเิวณอยางปลืม้ใจ
ไมรสูกึเหนือ่ย รสูกึชอบและบางคนก็ตัง้ใจวา จะตองหา
โอกาสมาอีกใหได ขอเวลาเก็บตงัคสกัระยะหน่ึงกอน

ภาพแหงความทรงจำและประทับใจ คร้ังหน่ึง
ในชีวติทีไ่ดมาอัสซซีี

บทภาวนาของนักบุญฟรังซิสอัสซีซี ซึ่งหลาย-
คนคงไดยนิ และไดมผีูนำไปแตงเปนบทเพลงดวย

บทภาวนาของนักบุญฟรังซิส อัสซีซี
 ขาแตพระบิดา ขอพระองคโปรดใหขาพเจา

เปนเคร่ืองมอืของพระองค เพือ่สรางสันติ
ทีใ่ดมีความเกลียดชัง  โปรดใหขาพเจาเปนผนูำความรกั
ที่ใดมีความเจ็บแคน โปรดใหขาพเจาเปนผูนำการอภัย
ที่ใดมีความแตกแยก โปรดใหขาพเจาเปนผูนำความ-
สามัคคี
ทีใ่ดมคีวามเท็จ โปรดใหขาพเจาเปนผนูำความจรงิ
ทีใ่ดมคีวามสงสยั โปรดใหขาพเจาเปนผนูำความเชือ่
ทีใ่ดมีความส้ินหวงั โปรดใหขาพเจา เปนผนูำความหวงั
ทีใ่ดมคีวามมืด โปรดใหขาพเจาเปนผนูำความสวาง
ที่ใดมีความเศราโศก  โปรดใหขาพเจาเปนผูนำความ-
ยนิดี

ขาแตพระเปนเจา โปรดใหขาพเจาเปนผบูรรเทา
มากกวาจะเปนผูรับการบรรเทา
เหน็ใจผอูืน่ มากกวาจะรบัความเห็นใจ
รกัผอูืน่กอน และมากกวาท่ีจะใหคนอ่ืนมารกัขาพเจา
ผทูีใ่หเทาน้ัน จะไดรบัความช่ืนชมยินดี
ผทูีล่มืตนเองเทานัน้ จะพบตนเองในทางสันติ
ผทูีย่กโทษใหเทานัน้ จะไดรบัการอภยัโทษ
ดงันี ้เมือ่ขาพเจาตาย จะไดไปสพูระราชยั ของพระองค
นรินัดร.

เราไดรวมกนัสวดภาวนาขอทานนักบญุ โปรดชวย
ใหโลกมีความเปนหนึง่เดยีวกนั ในระหวางเพ่ือนมนุษย
ดวยกนั และกับสิง่สรางทัง้หลาย หรอืสิง่แวดลอม

เราไดรวมกันสวดเพื่อประเทศไทย เพ่ือพ่ีนองชาว
ไทยในขณะน้ีเปนพิเศษ ขอใหมคีวามรักตอกัน ใหแตละ
คนไดเปนเคร่ืองมอืสือ่สนัตใิหแกกนัและกัน

หวงัวา ศาสนิกของทุกศาสนาจะรวมมอื รวมใจกัน
สรางสนัตใิหแกตนเอง และแกโลกทัง้โลกตลอดไป

ที่สำคัญอีกอยางหนึ่งในกลุมของเรา คือ เห็น
“ธงชาติไทย” โบกไปมาทีอ่สัซซีแีลวชืน่ใจ ภมูใิจยงัไง
ไมรซู!ิ



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาหปที่ 35 ฉบับที่ 37 ประจำวันที่ 11-17 กันยายน 2011หนา 14

ถอยแถลง
ของสภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย ในการประชุมสัมมนา ครั้งที่  41

หัวขอ “การบูรณาการวัฒนธรรม ความเช่ือและชีวิต
ในบริบทของสังคมไทยปจจุบัน”

ระหวางวนัท่ี 21-24  สงิหาคม 2554  ณ โรงแรมเอเชยี พทัยา

สภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย ไดจัดการประชุมสัมมนาประจำปการศึกษา  2554 โดยเร่ิมการประชุมสัมมนาปนี้ ดวยการรวมกับพ่ีนองชาวไทย
เทดิพระเกียรต ิ    ในวโรกาสเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั 84 พรรษา ผเูขาประชุมทัง้สิน้ 420 คน ไดรวมกนัไตรตรอง การบูรณาการ
วฒันธรรม ความเชือ่และชีวติ ในบรบิทของสังคมไทยปจจบุนั อนัเปนหวัขอเก่ียวกับอตัลักษณการศกึษาคาทอลิก ซึง่ไดรบัการพจิารณาอยางตอเน่ืองในการประชุม
สมัมนา 5 ปทีผ่านมา โดยเร่ิมตนทบทวนถอยแถลงของแตละป  เปนการเหลียวหลังและแลหนาเพ่ือการกาวเดินตอไปอยางม่ันคง

ผรูวมสมัมนาไดเรียนรขูาวดดีงัทีป่รากฏในสมณสาสน  “ความรักในความจริง” และคนพบวา  ในสังคมโลกาภวิตันมวีกิฤตดิานคณุคาทีท่ำใหหลงทางกาวไกล
ขึ้นไปทุกที ความเส่ียงของยุคปจจุบันคือความจริงที่วา “การพ่ึงพาอาศัยกันระหวางมนุษยและนานาชาติ ไมสอดคลองกันกับการปฏิสัมพันธดานจริยธรรม
ของมโนธรรมและสติปญญา อนัจะกอใหเกดิการพฒันามนษุยไดอยางแทจรงิ  มแีตความรักเมตตาทีไ่ดรบัแสงสวางจากประทปีแหงเหตผุลและความเชือ่เทาน้ัน  ที่
ทำใหเปนไปไดที่จะบรรลุเปาหมายของการพัฒนาท่ีเปนมนุษยมากกวา และมีคุณคาท่ีทำใหมีความเปนมนุษยมากข้ึน” (ขอ 9) ดวยเหตุนี้  โรงเรียนคาทอลิก
ซึง่เห็นความสำคัญของครูวาเปนผทูีม่กีระแสเรียกในการมีบทบาทพัฒนามนุษย  จงึตองตระหนักถึงบทบาทในการบูรณาการวัฒนธรรมและความเช่ือ  เขาสกูารเรียน
การสอนในทุกรายวิชา  กิจกรรมและชีวิตในโรงเรียนอยางเปนระบบและเปนรูปธรรม  ทำใหโรงเรียนคาทอลิกเปนสนามแหงการเผยแผธรรม  และเปนฐานเพ่ือ
การประกาศขาวดอียางแทจรงิ  พฒันามนษุยในทุกมติทิัง้ดานรางกาย จติใจ  สตปิญญา  อารมณและสังคม  สงเสริมสทิธแิละศกัดิ์ศรคีวามเปนมนษุย  เปนพยานถึง
องคพระคริสตดวยการรักและรับใช ดำเนินชีวิตเปนบุคคลเพื่อผูอื่น มีทักษะและแรงบันดาลใจในการเรียนรูตลอดชีวิต สนับสนุนและสงเสริมทุกภาคสวนนับแต
ผบูรหิาร คร ู  บคุลากรทางการศึกษา นกัเรียน ชมุชน และองคกรภายนอก ใหเขามามีสวนรวมในการจดัการศกึษาตามอัตลกัษณการศึกษาคาทอลกิ และใหผเูรยีน
รูจักใชเทคโนโลยีเพื่อกาวทันโลก  สรางองคความรูที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยยึดความรักในความจริงเปนพื้นฐาน ตามสมณสาสนที่วา “ความรู
และสัจธรรม ความจริงและความรัก จึงตองไปดวยกันเสมอ  ขาดส่ิงใดส่ิงหน่ึงไปก็จะทำใหการพัฒนามนุษยไมครบถวนสมบูรณ  ความรักทำใหสติปญญา
เจรญิเตบิโต  สติปญญาก็ทำใหความรักสมบูรณ” (ขอที ่30)

สภาการศึกษาคาทอลิกตระหนกัถงึส่ิงทาทายในสังคมปจจุบนัและขอเรียกรองดังกลาว  จงึต้ังปณิธานท่ีจะบูรณาการวัฒนธรรม  ความเช่ือและชีวติ  ทำใหโรงเรียน
คาทอลิกเปนสถานทีแ่หงการอภิบาลแพรธรรม  หลอหลอมมโนธรรมใหแกสงัคมตามคุณคาพระวรสาร มงุสคูณุธรรมทีเ่ก่ียวกบัพระเจาอันไดแกความเช่ือ ความหวงั
และความรัก นำไปสบูรรยากาศของชมุชนทีแ่ผซานไปดวยจติตารมณพระวรสารแหงอสิรภาพและความรกั รวมแรงรวมใจกันในการถายทอดคุณคาพระวรสาร  อนั
หมายถงึขาวดแีหงความรอดพนอยางมปีระสทิธผิล  ซึง่เปนพระประสงคขององคพระเยซูครสิต  พระอาจารยเจาผทูรงเปนองคแหงความรกัทีเ่สดจ็มาเพือ่ใหมนุษย
ทกุคน “มชีวีิตและมชีวีิตท่ีสมบูรณ” (ยน 10:10)

คณุพอวัชศิลป  กฤษเจรญิ
สนามความคิด
งานแพรธรรม
(ใครมีกจิกรรมดีๆ  เขียนมาแบงปนกันไดที ่“สนามความคดิ”  อดุมสาร
122/11 ซ.นาคสวุรรณ ถ.นนทรี เขตยานนาวา กรงุเทพมหานคร 10120
หรือ  watchasin_k@hotmail.com)

ขอคิดจากคาทอลกิใหม
เปนคาทอลิกแลวไดอะไร

“หลังจากไดเรียนคำสอน 52 สปัดาหแลว คณุได
เปนคาทอลิก คุณจะเปนคนใหม ไมหยาบกระดาง
เปนที่รักของทุกคน คุณจะมีหลักในการดำเนินชีวิต
เปนตนสำหรบับรรดาวัยรนุคนรนุใหมของสงัคม”

ถาเขาเปนคาทอลกิคงไมตาย
หญิงคนหน่ึง รูวาสามีไปมีภรรยาใหม มีความ

เสียใจมาก จนตัดสินใจฆาตัวตาย ขณะท่ีมีคนมา
พบศพไดพบขอความท่ีเขยีนไววา “วนัน้ีดอกไมบาน
กผ็านไปจนดอกไมรวง ชวีติชวงมารำลึกเชนพฤกษา
ใครจะหาญสรางความหวังในอุรา วาพฤกษาจะหอม
ทั่วชั่วนิรันดร” ผมเองเม่ือไดอานเรื่องนี้แลว คิดถึง

ความหมายของโครงบทน้ีแลวซาบซ้ึงใจไมเคยลืม
และเม่ือผมไดมาเรียนคำสอนเปนคาทอลิกแลว
ผมคดิวา ถาหญงิคนน้ีเปนคาทอลิกเขาคงไมตาย

คำสอนเร่ืองความรกั
     “ปากก็บอกวารัก อะไรก็รัก แตไมเขาไปชวย
อะไร นีย่งัไมใชความรกัแทจรงิ รกัแลวไมชวยเหลอื
ไมได ตองชวยกัน ตองเขาไปอยใูนรายละเอียด ให
เปนความรักท่ีลึกซ้ึงและกาวไปไกล และมีการ
แสดงออก เราคาทอลิกตองชวยกัน พูดงายๆ วา
ตองกระทำจนเปนตวัอยางท่ีดใีหแกกนัและกนั”

อานพระคมัภีรอยางเดยีวไมพอ
     “การอานพระคัมภีรเปนเรื่องที่เราคาทอลิก
จะตองปฏิบตักินัใหเปนนิสยั แตการอานพระคัมภีร
อยางเดียวยังไมพอ เราตองมาวัดในวันอาทิตยดวย
เพื่อเสริมสรางความเปนพี่เปนนองและใหกำลังใจ
ตอกนัและกัน ในการเปนศิษยตดิตามพระเยซูเจา”

จากคุณไมตรี

คณุชตุมิา ตัง้สัจจธรรม ทำบุญ                  200  บาท
อทุศิแดยอแซฟ นรชัย ตัง้สัจจธรรม

คณุบุญหลาย ทองมัน่ ทำบุญ                   200   บาท
อทุศิแดยออากมิ ยิม้ ทองมัน่
และอากาทา จนัทา ทองมัน่

“ลกูหลาน” อทุศิแดมารีอา ลออิวจง      300  บาท
ครอบครัว “บุญฤทธิ์ฤทัยกุล”

อทุศิแดวญิญาณในไฟชำระ             300   บาท
อทุิศแดเปาโล สวุิทย บญุฤทธ์ิฤทัยกลุ

                                                                      300  บาท

สำหรับทานท่ีประสงคจะสมทบกองทุนฯ โปรดสงธนาณัติ
สั่งจายในนาม “ซิสเตอรศรินทิพย กิจสวัสด์ิ” ป.ณ. ยานนาวา
122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทร ีชองนนทร ียานนาวา กรงุเทพฯ 10120
เช็คส่ังจาย “การพมิพคาทอลกิ” หรอืโอนเงนิเขาบญัชอีอมทรพัย ชือ่บัญชี
“กองทุนการพมิพสรางสรรค” ธนาคารทหารไทย สาขาเซนตหลยุส
เลขทีบ่ญัชี 186-2-01976-5

หมายเหตุ : เม่ือทานสงเงินแลวกรุณาแจงใหเราทราบดวย
ทางโทรสาร  0-2681-5401 เพือ่จะไดจดัสงใบเสร็จรับเงนิใหทานดวย
ความขอบพระคุณ

ÊÁÑ¤ÃÊÁÒªÔ¡ÍØ´ÁÊÒÃ â·Ã. 0-2681-3900 μ‹Í 1810
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«—¥¡“√’ ¡¿æ °∫‘π∑√å∫ÿ√’

®.ª√“®’π∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë

10 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«— ¥Õ— §√ ‡∑«¥“¡’ § “·Õ≈

Õ.‡¡◊Õß ®.ª√“®’π∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 17 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠π‘‚§≈—  æ—∑¬“ ®.™≈∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 18 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥Õ“√—°¢‡∑«¥“ ·À≈¡ª√–¥Ÿà ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 24 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥·¡àæ√–≈Ÿ°ª√–§”  —µÀ’∫ ®.™≈∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 8 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥¡“√¥“æ√–»“ π®—°√ π§√π“¬° ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 15 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥·¡àæ√– “¬ª√–§” ∫â“π √â“ß ®.ª√“®’π∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 29 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥æ√–§√‘ µ√“™“ ª–µß Õ.‡¡◊Õß ®.®—π∑∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 12 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥·¡àæ√–∂«“¬Õß§å ¡Ÿ´Ÿ Õ.∑à“„À¡à ®.®—π∑∫ÿ√’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 19 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥æ√–ºŸâ‰∂à ‡ “«¿“ ®.π§√π“¬° ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë

26 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠ø√—ß ‘́ ‡´‡«’¬√å ∑à“»“≈“ Õ.∑à“„À¡à

®.®—π∑∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 3 ∏—π«“§¡ ‡«≈“

10.30 π.

Õ“ π«‘À“√æ√–π“ß¡“√’Õ“ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ®.®—π∑∫ÿ√’

©≈ÕßÕ“ π«‘À“√«—π‡ “√å∑’Ë 10 ∏—π«“§¡ ‡«≈“

10.30 π.

«—¥π—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ Õ—§√∏√√¡∑Ÿµ ¡–¢“¡ Õ.‡¡◊Õß

®.®—π∑∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 17 ∏—π«“§¡ ‡«≈“

10.30 π.

«—¥æ√–π“ß¡“√’Õ“ªØ‘ π∏‘π‘√¡≈ ‡µ¬„À≠à

Õ.Õß§√—°…å ®.π§√π“¬°©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 17 ∏—π«“§¡

‡«≈“ 10.30 π.

«—¥¡“√’¬å ¡¿æ ∫â“π·æπ ®.æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 10 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

æ√– —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å «’√– Õ“¿√≥å√—µπå ‡ªìπ

ª√–∏“π

«—¥´“ßµ“§√Ÿâ  °ÿÆ’®’π °∑¡. ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 11 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π. æ√–-

����� ¿“¿‘∫“≈«—¥·¡àæ√–Õß§åÕÿª∂—¡¿å µ“√“ß¢Õß Lectio

Divina ªï 2011 ¥—ßπ’È  «—π»ÿ°√å∑’Ë 7 µÿ≈“§¡ / «—π»ÿ°√å∑’Ë

11 æƒ»®‘°“¬π / «—π‡ “√å∑’Ë 10 ∏—π«“§¡

�����·ºπ°«‘∂’™ÿ¡™π«—¥ ΩÉ“¬ß“πÕ¿‘∫“≈ Õ—§√ —ß¶¡≥±≈

°√ÿß‡∑æœ  ¢Õ‡™‘≠ºŸâ π„®‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡

‚§√ß°“√ √â“ß§«“¡‡¢â“„®®‘µµ“√¡≥å «‘∂’™ÿ¡™π«—¥

(BEC)

√ÿàπ∑’Ë  4       «—π∑’Ë 3-4 ∏—π«“§¡ 2011

‚§√ß°“√æ—≤π“ºŸâπ”

 —ß¶√“™¬Õ·´ø  —ß«“≈¬å »ÿ√–»√“ß§å ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¡’§“·Õ≈ Õ.‡¡◊Õß ®.Õà“ß∑Õß ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 17 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π. æ√–§“√å¥‘π—≈

‰¡‡°‘È≈ ¡’™—¬ °‘®∫ÿ≠™Ÿ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¡—∑∏‘« ∑ÿàß≈Ÿ°π° ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 17

°—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π. æ√–Õ—§√ —ß¶√“™

ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥§Õπ‡ Á́ª™—≠ (©≈Õß·¡àæ√–‰∂à∑“ ) °∑¡.

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 24 °—π¬“¬π ‡«≈“ 18.00 π.

§ÿ≥æàÕª√–™“™“µ‘ ª√’™“«ÿ≤‘ ‡ªìπª√–∏“π (®Õ¥√∂∑’Ë«—¥

π—°∫ÿ≠ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å  “¡‡ π)

«—¥Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈  –æ“π„À¡à °∑¡.

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 24 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.00 π.

§ÿ≥æàÕ “π‘®  ∂–«’√–«ß å ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ Àπâ“‚§° ®.æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 8 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø  —ß«“≈¬å »ÿ√–»√“ß§å ‡ªìπª√–∏“π

(ß¥®”Àπà“¬ ‘π§â“)

«—¥·¡àæ√–ø“µ‘¡“ ∫“ß«—« ®.©–‡™‘ß‡∑√“ ©≈Õß«—¥

§√∫ 25 ªï «—π‡ “√å∑’Ë 8 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï

‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π (‡«≈“ 09.30 π. æ‘∏’

µ—Èß»’≈¡À“ π‘∑  «¥ “¬ª√–§”‚≈° ‚¥¬§ÿ≥æàÕ™«≈‘µ

°‘®‡®√‘≠ √à«¡°—∫ºŸâπ”Õß§å°√ ·≈– —µ∫ÿ√ÿ…‡¢µ 4

Õ«¬æ√»’≈¡À“ π‘∑)

«—¥Õ—§√‡∑«¥“√“ø“·Õ≈ ª“°πÈ” ®. ¡ÿ∑√ª√“°“√

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 23 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

«—¥√“™‘π’·Ààß —πµ‘ ÿ¢ ´Õ¬ 101 °∑¡. ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 6 æƒ»®‘°“¬π ‡«≈“ 10.00 π. æ√–-

 —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å «’√– Õ“¿√≥å√—µπå ‡ªìπª√–∏“π

(√â“π§â“µ‘¥µàÕ§ÿ≥«‘√—™ ‚∑√. 08-1630-1432)

«—¥¡“√¥“æ√–»“ π®—°√ ∫â“πÀπÕßæ«ß

µ.«—ß™¡¿Ÿ Õ.ÀπÕß∫—«·¥ß ®.™—¬¿Ÿ¡‘  ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë

24 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø

™Ÿ»—°¥‘Ï  ‘√‘ ÿ∑∏‘Ï ‡ªìπª√–∏“π ( Õ∫∂“¡‡ âπ∑“ß

§ÿ≥æàÕ ¡§‘¥ ‡®√‘≠π“√∂ ‚∑√. 08-1876-4758)

«—¥·¡àæ√–¡À“∑ÿ°¢å ∑à“¡à«ß ®.°“≠®π∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 11 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.00 π. §ÿ≥æàÕ

 ‘∑∏‘æ≈ æ“π‘™Õÿ¥¡ ‡ªìπª√–∏“π ‚Õ°“ π’È®–¡’æ‘∏’

‡ °Õπÿ “«√’¬å·¡àæ√–¡À“∑ÿ°¢å ·≈–ÀÕ√–¶—ß„À¡à

 —ß¶¡≥±≈®—π∑∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’

 —ß¶¡≥±≈π§√√“™ ’¡“

✍ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥
ºŸâπ” 2 «—π∑’Ë  5-6  æƒ»®‘°“¬π 2011

ºŸâπ” 3 ¡°√“§¡ 2012

(‚§√ß°“√π’È ®–µâÕßºà“πÀ≈—° Ÿµ√æ◊Èπ∞“π‚§√ß°“√

 √â“ß§«“¡‡¢â“„®®‘µµ“√¡≥å«‘∂’™ÿ¡™π«—¥°àÕπ ®÷ß®–

 “¡“√∂‡¢â “√—∫°“√Õ∫√¡‚§√ß°“√æ—≤π“ºŸâπ”π’È

‰¥âÕ’° 3 §√—Èß (ºŸâπ” 1-2-3) ) ∑’Ë∫â“πºŸâÀ«à“π

çÀ“°¢â“æ‡®â“‰¡àª√–°“»¢à“«¥’ ¢â“æ‡®â“¬àÕ¡‰¥â√—∫

§«“¡«‘∫—µ‘é (1§√ 9:16)

§à“≈ß∑–‡∫’¬π  ∑à“π≈–  600  ∫“∑

 π„® ¡—§√‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‰¥â∑’Ë§ÿ≥æàÕ‡™…∞“

‰™¬‡¥™ ·ºπ°«‘∂’™ÿ¡™π«—¥ ΩÉ“¬ß“πÕ¿‘∫“≈ Õ—§√ —ß¶-

¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ Õ“§“√§“∑Õ≈‘°·æ√à∏√√¡ 57

´.‡®√‘≠°√ÿß 40 ∫“ß√—° °√ÿß‡∑æœ 10500 ‚∑√.

0-2237-7315 ‚∑√ “√ 0-2233-8159 À√◊Õ

§ÿ≥æƒ°…“  °‘®‡®√‘≠  ‚∑√. 08-1258-7771

�����¡Ÿ≈π‘∏‘§≥–π—°∫ÿ≠§“¡‘≈‚≈·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ¢Õ‡™‘≠

ºŸâ¡’§«“¡ π„®‡¢â“√à«¡·¢àß¢—π‚∫«å≈‘Ëß°“√°ÿ»≈ §√—Èß∑’Ë 1

‡æ◊ËÕÀ“√“¬‰¥â™à«¬‡À≈◊Õ‡¥Á°°”æ√â“∑’Ë¥âÕ¬‚Õ°“ 

·≈–∂Ÿ°∑Õ¥∑‘Èß ß“π®–¡’¢÷Èπ„π«—π‡ “√å∑’Ë 10 °—π¬“¬π

2011 ∑’Ë‡¡‡®Õ√å‚∫«å Œ‘µ  “¢“ªî¬√¡¬å  ÿ¢ÿ¡«‘∑ 101/1

‡«≈“ 09.00 π.  Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ ·≈–

¢Õ„∫ ¡—§√‰¥â∑’Ë§ÿ≥√≥™—¬ »√’ª√–¡ß§å ·≈–

§ÿ≥ª“≈‘¥“ ‚∑√. 0-2360-7848-50, 0-2360-7854

(Õà“πµàÕÀπâ“ 16)

Õ—§√ —ß¶¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ

«—¥Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈ ¥Õπ°√–‡∫◊ÈÕß Õ.∫â“π‚ªÉß

®.√“™∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 25 °—π¬“¬π ‡«≈“

10.00 π. §ÿ≥æàÕ ‘∑∏‘æ≈ æ“π‘™Õÿ¥¡ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠«‘π‡´π‡¥ÕªÕ≈ ∫â“π®‘° ®.Õÿ¥√∏“π’

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 17 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π.

æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥Õ—§√‡∑«¥“¡’§“·Õ≈ ®.ÀπÕß∫—«≈”¿Ÿ ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 24 °—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™

¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥·¡àæ√–≈Ÿ°ª√–§” ‡«’¬ß§ÿ° ®.ÀπÕß§“¬

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 8 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬ÕÀåπ ∫—ªµ‘ µå ®.∫÷ß°“Ã ©≈Õß«—¥

«—π‡ “√å∑’Ë 22 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™

¬Õ·´ø ≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠‡¬√“√å¥ ®.¢Õπ·°àπ ©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë

29 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø

≈◊Õ™—¬ ∏“µÿ«‘ —¬ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥·¡àæ√– “¬ª√–§” Õ.‡¡◊Õß ®.ª√–®«∫§’√’¢—π∏å

©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 16 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.30 π.

æ√– —ß¶√“™‚¬‡´ø ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπ

ª√–∏“π

Õ“ π«‘À“√√“ø“‡Õ≈  ÿ√“…Æ√å∏“π’ ©≈ÕßÕ“ π«‘À“√

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 18 °—π¬“¬π ‡«≈ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™

‚¬‡´ø ª√–∏“π »√’¥“√ÿ≥»’≈ ‡ªìπª√–∏“π (µ‘¥µàÕ

∑’Ëæ—°§ÿ≥æàÕÕ¡√°‘® æ√À¡¿—°¥’ ‚∑√. 08-1078-9970)

«—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ ∫â“π·¡à·«π Õ.æ√â“« ®.‡™’¬ß„À¡à

©≈Õß«—¥«—π‡ “√å∑’Ë 1 µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.00 π.

§ÿ≥æàÕ°“√å‚≈ ≈ÿ ´’ ‡ªìπª√–∏“π

«—¥π—°∫ÿ≠¬Ÿ¥“Àå∏—¥‡¥Õ—  ∫â“πª“ß‡∫“– Õ.‡™’¬ß¥“«

®.‡™’¬ß„À¡à ©≈Õß«—¥§√∫ 25 ªï «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 30

µÿ≈“§¡ ‡«≈“ 10.00 π. æ√– —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å

«’√– Õ“¿√≥å√—µπå ‡ªìπª√–∏“π

«—¥æ√–·¡à¡“√’¡“√¥“·Ààß§√‘ µ™π («—¥πâÕ¬

 ‘ßÀå∫ÿ√’) Õ.‡¡◊Õß ®. ‘ßÀå∫ÿ√’ ©≈Õß«—¥«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 11

°—π¬“¬π ‡«≈“ 10.30 π. æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø æ‘∫Ÿ≈¬å

«‘ ‘∞ππ∑™—¬ ‡ªìπª√–∏“π (µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡§ÿ≥æàÕ™«‘π∑√å

‡ ß’Ë¬¡·°â« ‚∑√. 08-7573-7415)

 —ß¶¡≥±≈Õÿ¥√∏“π’

 —ß¶¡≥±≈ ÿ√“…Æ√å∏“π’

 —ß¶¡≥±≈‡™’¬ß„À¡à

 —ß¶¡≥±≈π§√ «√√§å



ªï∑’Ë 35 ©∫—∫∑’Ë 37 ª√–®”«—π∑’Ë 11-17 °—π¬“¬π 2011 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¢à“« “√§“∑Õ≈‘°√“¬ —ª¥“ÀåÀπâ“ 16

‚∑√ “√ 0-2360-7847 www.camillianthailand.org

E-mail : camilliancharity@hotmail.com ∑à“π

 “¡“√∂‚Õπ‡ß‘π‡¢â“∫—≠™’ ç¡Ÿ≈π‘∏‘§≥–π—°∫ÿ≠

§“¡‘≈‚≈·Ààßª√–‡∑»‰∑¬é ∏π“§“√°√ÿß»√’Õ¬ÿ∏¬“  “¢“

≈“¥°√–∫—ß ∫—≠™’ÕÕ¡∑√—æ¬å ‡≈¢∑’Ë 264-1-50310-9

����� çª√–™ÿ¡§“¡‘≈‡≈’¬π«‘™“°“√é ‚√ßæ¬“∫“≈

§“¡‘≈‡≈’¬π °√ÿß‡∑æœ ®—¥°“√ª√–™ÿ¡«‘™“°“√

„Àâ§«“¡√Ÿâ „π«—πÕ—ß§“√∑’Ë 13 °—π¬“¬π 2011 ‡«≈“

07.30-16.30 π. ∑’ËÀâÕßª√–™ÿ¡‡ÕÁπ√‘‚°â ™—Èπ 6

‚√ßæ¬“∫“≈§“¡‘≈ ‡≈’¬π ‚¥¬§ÿ≥æàÕ ‘ √ππ∑å

 √√‡æÁ™√å π“¬·æ∑¬å¿ÿ™ß§å ‡À≈à“√ÿ®‘ «— ¥‘Ï »“ µ√“-

®“√¬å· «ß ∫ÿ≠‡©≈‘¡«‘¿“  œ≈œ ‡ªìπ«‘∑¬“°√ µ‘¥µàÕ

§ÿ≥¥ÿ…Æ’ ‡≈¢“œ ®‘µµ“¿‘∫“≈ ‚∑√. 0-2185-1444

µàÕ 342 À√◊Õ 08-6897-9769 E-mail : pastoral

@hotmail.com ¥à«π!

�����·ºπ° àß‡ √‘¡™’«‘µ§√Õ∫§√—« ( ™§.) Õ—§√ —ß¶-

¡≥±≈°√ÿß‡∑æœ ®–®—¥ —¡¡π“øóôπøŸ™’«‘µ§√Õ∫§√—«

(øø.1) √ÿàπ∑’Ë 133 „π«—π»ÿ°√å∑’Ë 16 - «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 18

°—π¬“¬π 2011 ∑’Ë∫â“π «π¬Õ·´ø  “¡æ√“π

π§√ª∞¡ ‡√‘Ë¡≈ß∑–‡∫’¬π‡«≈“ 17.30 π. ¢Õ‡™‘≠

§Ÿà “¡’-¿√√¬“ ∑’Ë π„®µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡‰¥â∑’Ë§ÿ≥™—™™—¬

 —ß¶∑‘æ¬å ‚∑√. 08-6546-2856,  0-2681-3837

À√◊Õ www.flpbkk2008.multiply.com À√◊Õ

www.facebook.com/flpbkk

�����Õ“√“¡§“√å‡¡‰≈∑å π§√ «√√§å ©≈Õß«—π‡ “√å∑’Ë

24 °—π¬“¬π 2011 æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ‡«≈“

10.30 π. æ√–Õ—§√ —ß¶√“™À≈ÿ¬ å ®”‡π’¬√  —πµ‘ ÿ¢-

π‘√—π¥√å ‡ªìπª√–∏“π

�����¿§‘π’§≥–§“√å‡¡‰≈∑å ·Ààß°√ÿß‡∑æœ ¢Õ‡™‘≠

√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ©≈Õßπ—°∫ÿ≠‡∑‡√´“·Ààß

æ√–°ÿ¡“√‡¬´Ÿ «—π‡ “√å∑’Ë 1 µÿ≈“§¡ 2011 ‡«≈“

07.00 π. (À≈—ßæ‘∏’¡’µ—Èß»’≈¡À“ π‘∑·≈–‡§“√æ

æ√–∏“µÿ) æ√– —ß¶√“™¬Õ·´ø æ‘∫Ÿ≈¬å «‘ ‘∞ππ∑™—¬

‡ªìπª√–∏“π

·≈–‡«≈“ 16.30 π. (Õ«¬æ√»’≈¡À“ π‘∑ ‡«≈“

16.00 π.) æ√–Õ—§√ —ß¶√“™ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å

‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π (À≈—ßæ‘∏’

¡’‡ °¥Õ°°ÿÀ≈“∫·≈–‡§“√ææ√–∏“µÿ)

����� ∂“∫—π∏‘¥“æ√–√“™‘π’¡“‡√’¬ ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“

¢Õ∫æ√–§ÿ≥æ√–‡ªìπ‡®â“ ‚Õ°“ §√∫√Õ∫°“√

ªØ‘≠“≥µπ¢Õß ¡“™‘°

 ÿ«√√≥ ¡‚¿™ ¡“√’Õ“ Õÿ¥¡≈—°…≥å æÿ≤µ“≈»√’

À‘√—≠ ¡‚¿™ ‡∑‡√´“ »√’®√‘π  ‘¡¡“≈’ ¡Õπ‘°“

Õÿ‰√  ÿ¢ Õ“¥ ‡∑‡√´“ ª√–°“¬¡µ√ ∑ÕßÕ‘π∑√å

ªØ‘≠“≥µπµ≈Õ¥™’æ ¡“√’Õ“ πÈ”Ωπ ¡ß§≈≈âÕ¡

≈Ÿ´’Õ“ ª«’≥“ π‘¬¡∏√√¡

«—π»ÿ°√å∑’Ë 7 µÿ≈“§¡ 2011 ‡«≈“ 10.00 π.

∑’Ë‚√ß‡√’¬πæ√–·¡à¡“√’ ( “∑√) æ√–Õ—§√ —ß¶√“™

ø√—ß´‘ ‡´‡«’¬√å ‡°√’¬ß»—°¥‘Ï ‚°«‘∑«“≥‘™ ‡ªìπª√–∏“π

����� ¿§‘π’§≥–§“√å‡¡‰≈∑å ·Ààß®—π∑∫ÿ√’ ¢Õ‡™‘≠

√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ©≈Õßπ—°∫ÿ≠‡∑‡√´“·Ààß

æ√–°ÿ¡“√‡¬´Ÿ «—π‡ “√å∑’Ë 8 µÿ≈“§¡ 2011 ‡«≈“

10.30 π. æ√– —ß¶√“™´‘≈«’‚Õ  ‘√‘æß…å ®√— »√’ ‡ªìπ

∑’Ëπ’Ë¡’π—¥  (µàÕ®“°Àπâ“ 15) ‡ ° ÿ “π
 ÿ “π»“πµ‘§“¡ «—¥æ√–‡¬´Ÿ‡®â“‡ ¥Á®

¢÷Èπ «√√§å Õ. “¡æ√“π ®.π§√ª∞¡

«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 13 æƒ»®‘°“¬π 2011

¡’¡‘ ´“ 2 √Õ∫

√Õ∫·√° ‡«≈“ 09.00 π.

√Õ∫ Õß ‡«≈“ 16.30 π.

(√â“π§â“®Õßµ—Èß·µà«—ππ’È - «—π∑’Ë 8 µÿ≈“§¡

2011 ∑’Ë‚∑√. 0-2429-0117-8 ®—∫ ≈“°

«—π∑’Ë 15 µÿ≈“§¡ 2011 ‡«≈“ 10.00 π.)

ª√–∏“π

����� §ÿ≥æàÕ®‘µµ“∏‘°“√ ·≈–§≥–´‘ ‡µÕ√å§“√å·¡≈

 “¡æ√“π ¢Õ‡™‘≠√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥æ√–‡ªìπ‡®â“

‚Õ°“ ©≈ÕßÕ“√“¡§“√å·¡≈ “¡æ√“π «—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë

9 µÿ≈“§¡ 2011 ‡«≈“ 10.30 π.

�����§≥–∏√√¡∑Ÿµ‰∑¬ (TMS) ¢Õ‡™‘≠‡¬“«™π™“¬

§“∑Õ≈‘° Õ“¬ÿ 16-25 ªï √à«¡‡¢â“§à“¬‡¬“«™πºŸâπ”

ª√–°“»¢à“«¥’ ç°‘‡¥‚Õπé √–À«à“ß«—π∑’Ë 10-14 µÿ≈“§¡

2011 ∑’Ë∫â“π§√‘ µ‘πà“ ª“°‡°√Á¥ ®.ππ∑∫ÿ√’ µ‘¥µàÕ

 Õ∫∂“¡‚∑√. 08-4613-1125

�����¢Õ‡™‘≠∑ÿ°∑à“π √à«¡∑”∫ÿ≠ √â“ß«—¥π—°∫ÿ≠§“¡‘≈‚≈

 √â“ßÀÕ√–¶—ß »“≈“Õ‡π°ª√– ß§å «—¥π—°∫ÿ≠§“¡‘≈‚≈

À¡Ÿà∫â“π»√’«‘‡™’¬√ ®.‡™’¬ß√“¬ µ‘¥µàÕ§ÿ≥æàÕ‡°√’¬ß‰°√

 ÿ¢®‘µ ‚∑√. 08-8433-3141 Õ’‡¡≈å camillian-

ning@hotmail.com À√◊Õ www.camillianchiangrai.org

∏π“§“√°√ÿß‰∑¬ ™◊ËÕ∫—≠™’ ç¡Ÿ≈π‘∏‘§≥–π—°∫ÿ≠

§“¡‘≈‚≈·Ààßª√–‡∑»‰∑¬é ‡≈¢∫—≠™’ 842-0-07714-

3  “¢“∫â“π¥Ÿà (‡™’¬ß√“¬) ∏π“§“√‰∑¬æ“π‘™¬å

™◊ËÕ¡Ÿ≈π‘∏‘§≥–π—°∫ÿ≠§“¡‘≈‚≈·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

 “¢“∫â“π¥Ÿà ‡™’¬ß√“¬ ‡≈¢∫—≠™’ 677-230543-1

�����»Ÿπ¬å∫√√‡∑“„®  ¡“§¡§“∑Õ≈‘°·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

∫√‘°“√√—∫ª√÷°…“∑“ß‚∑√»—æ∑å 0-2675-5533, 0-

2675-5577

����� »Ÿπ¬åπ—°∫ÿ≠¡“√åµ‘π «—¥æ√–·¡à¡À“°“√ÿ≥¬å

®.ππ∑∫ÿ√’ √—∫ ¡—§√‡®â“Àπâ“∑’Ë¥Ÿ·≈‡¥Á°∫â“πæ—°®”π«π

5 §π

≈—°…≥–ß“π 1. ‡ªìπ‡®â“Àπâ“∑’Ë¥Ÿ·≈‡¥Á°™“¬À√◊Õ

À≠‘ßÕ“¬ÿ√–À«à“ß 3-18 ªï ‰√â∑’Ëæ÷Ëß ·≈–¡’∞“π–¬“°®π

®“°™ÿ¡™πµà“ßÊ „π°√ÿß‡∑æœ ππ∑∫ÿ√’ ®”π«π‡¥Á°

„π§«“¡¥Ÿ·≈ª√–¡“≥ 15 §π µàÕæ’Ë‡≈’È¬ß 2 §π

2. µâÕßæ—°Õ“»—¬Õ¬Ÿà„π∫â“π‡æ◊ËÕ¥Ÿ·≈‡¥Á°µ≈Õ¥ 24

™—Ë«‚¡ß ·µà¡’‡«≈“æ—°«—πÕ—ß§“√∂÷ß«—π»ÿ°√å™à«ß∑’Ë‡¥Á°

‰ª‚√ß‡√’¬π«—π≈– 6 ™—Ë«‚¡ß √–À«à“ß‡«≈“ 09.00-

15.00 π. («—π‡ “√å Õ“∑‘µ¬å ·≈–«—πÀ¬ÿ¥π—°¢—µƒ°…å

‡¥Á°‰¡à‰ª‚√ß‡√’¬π µâÕßÕ¬Ÿà¥Ÿ·≈‡¥Á° 24 ™—Ë«‚¡ß) Àπ÷Ëß

 —ª¥“Àå®–¡’«—πÀ¬ÿ¥ 1 «—π ™à«ß«—πÕ—ß§“√∂÷ß«—π»ÿ°√å

™à«ßªî¥‡∑Õ¡‡≈Á°·≈–ªî¥‡∑Õ¡„À≠à‡¥Á° à«πÀπ÷Ëß

®–°≈—∫∫â“π  à«πÀπ÷ËßµâÕßæ—°°—∫»Ÿπ¬å®÷ßµâÕß∑”ß“π

24 ™—Ë«‚¡ß ·µà‡®â“Àπâ“∑’Ë®– —∫‡ª≈’Ë¬π°—πÀ¬ÿ¥

‚¥¬®–¡’ ‘∑∏‘À¬ÿ¥‰¥âªï≈– 30 «—π ≈“°‘®‰¥âªï≈–

10 «—π ≈“ªÉ«¬ªï≈– 30 «—π

3. ß“πª√–®”«—π§◊Õ¥Ÿ·≈‡¥Á°„ÀâÕ¬Ÿà„π√–‡∫’¬∫«‘π—¬

‡™àπ °“√∑”§«“¡ –Õ“¥∫â“π °“√ —́°‡ ◊ÈÕºâ“ °“√

∑”°“√∫â“π ·≈–®—¥„Àâ‡¥Á°√à«¡°‘®°√√¡µà“ßÊ ‡™àπ

¥πµ√’ »‘≈ª– °“√‡¢â“‡ß’¬∫ °“√‡¢â“√à«¡¡‘ ´“

°“√‡√’¬π§” Õπ œ≈œ «—π∏√√¡¥“‡¥Á°®–‡¢â“πÕπ‡«≈“

21.00 π. ·≈–µ◊ËππÕπ‡«≈“ 05.00 π.  à«π«—π‡ “√å

Õ“∑‘µ¬å À√◊Õ«—πÀ¬ÿ¥π—°¢—µƒ°…å®–‡¢â“πÕπ‡«≈“

21.00 π. µ◊ËππÕπ ‡«≈“ 07.00 π.

§ÿ≥ ¡∫—µ‘¢ÕßºŸâ ¡—§√ 1. ‡æ»™“¬À√◊ÕÀ≠‘ß ¡’

 —≠™“µ‘‰∑¬

2. Õ“¬ÿ√–À«à“ß 27-40 ªï

3. «ÿ≤‘ ¡.6 ¢÷Èπ‰ª ∂÷ßª√‘≠≠“µ√’ À“°¡’

ª√– ∫°“√≥å¥Ÿ·≈‡¥Á°„π»Ÿπ¬åœ  ß‡§√“–Àåµà“ßÊ À√◊Õ

Õ—æ‡¥∑¢à“«Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå§“∑Õ≈‘°

·≈–π‘µ¬ “√§“∑Õ≈‘°

çÕÿ¥¡ “√·≈–Õÿ¥¡»“πµåé §≈‘°

www.udomsarn.com

 àß¢à“««—¥‰Àπ ¡’Õ–‰√ ∑’Ëπ’Ë¡’π—¥

≈à«ßÀπâ“Õ¬à“ßπâÕ¬ 1 ‡¥◊Õπ

 àß°àÕπ‰¥â≈ßÀ≈“¬§√—Èß

µ‘¥µàÕ E-mail : udomsarn@gmail.com

‚∑√»—æ∑å 0-2681-3900 µàÕ 1805

‚∑√ “√ 0-2681-5401

‡°“–µ‘¥∑ÿ°¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√§“∑Õ≈‘°
∑—π∑ÿ°‡Àµÿ°“√≥å§«“¡‡§≈◊ËÕπ‰À«

∑—Èß„πª√–‡∑»·≈– “°≈
http://twitter.com/udomsarnnews

¡“‡ªìπ‡æ◊ËÕπ°—∫Õÿ¥¡ “√„π‚≈°¥‘®‘∑—≈
çÕÿ¥¡ “√·øπ§≈—∫é

(udomsarn fanclub) „π‡ø´∫ÿâ§
·À≈àß√«¡§√‘ µ™π∫π‚≈°ÕÕπ‰≈πå

‡æ’¬ß°¥ like ‰¡à‡ ’¬§à“ ¡“™‘°

¢Õ‡™‘≠™¡√“¬°“√‚∑√∑—»πå

 ‡«≈“ 04.00 - 04.50 π.

∑ÿ°«—πÕ“∑‘µ¬å ™àÕß NBT

çæ√–‡®â“ ∂‘µ°—∫‡√“é

®∫°“√»÷°…“¥â“π°“√»÷°…“  —ß§¡ ß‡§√“–Àå À√◊Õ

°“√¥Ÿ·≈‡¥Á° ®–‰¥â√—∫°“√æ‘®“√≥“‡ªìπæ‘‡»…

µ‘¥µàÕ§ÿ≥π—Øæ√ ‡Õ’Ë¬¡°≈—Ëπ ‚∑√. 0-2961-5878



หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห ปที่ 35 ฉบับที่ 37 ประจำวันที่ 11-17 กันยายน 2011 หนา 17

อดุมสาร หนังสือพิมพขาวคาทอลกิ รายสัปดาห  เจาของ : คณุพอวรยทุธ กจิบำรงุ (ในนามสภาพระสงัฆราชฯ)  บรรณาธิการ ผพูมิพ-ผโูฆษณา ผอูำนวยการและจติตาธิการ : คณุพอวรยุทธ กจิบำรงุ  บรรณาธิการบรหิาร : คณุพออนุชา ไชยเดช
 หัวหนากองบรรณาธิการ : วัชรี กิจสวัสดิ์  กองบรรณาธิการ : เสกสรร กองคำ  หัวหนาแผนกกิจกรรมการพิมพพิเศษ : เยาวพา มนตแกว  ฝายโฆษณา  สุพร เลาเรียนธรรม  รายช่ือผูประสานงานสื่อมวลชนฯ ประจำ

แตละสงัฆมณฑล อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ : คณุพอสพุจน ฤกษสจุรติ สงัฆมณฑลเชียงใหม : คณุพอณรงคชยั หมัน่ศึกษา สงัฆมณฑลจนัทบรุ ี: คณุพอเอนก นามวงษ อคัรสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง : คณุพอชำนาญ บวัขันธ สงัฆมณฑลราชบุร ี: คณุพอเสนอ ดำเนนิ-
สดวก สงัฆมณฑลนครราชสีมา : คณุพอเกรียงไกร ยิง่ยง สงัฆมณฑลนครสวรรค : คณุพอชวนิทร เสงีย่มแกว สงัฆมณฑลสุราษฎรธาน ี: คณุพออมรกิจ พรหมภกัดี สงัฆมณฑลอดุรธานี : คณุพอไมตร ีทาสวุรรณ สงัฆมณฑลอุบลราชธาน ี: คณุพอบุญพฤกษ ทองอินทร

 คาบำรงุปละ 400 บาท ธนาณัตใินนามซสิเตอรศรินทิพย กจิสวสัด์ิ สัง่จาย ป.ณ.ยานนาวา 10120  สำนกังาน : อาคารเลขท่ี 122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทร ีแขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรงุเทพฯ 10120 โทร. 0-2681-3900 ตอ 1801 โทรสาร : 0-2681-5401
CATHOLIC PRESS OF THAILAND UCIP/SEACPA (THAILAND) 122/11 Soi Nak Suwan, Nonsi Rd., Chong Nonsi, Yan Nawa, Bangkok 10120 Thailand. Tel. 66-2681-3900 ext. 1801 Fax : 66-2681-5401
E-mail : thcatcom@loxinfo.co.th website : www.udomsarn.com
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ยอแซฟ จวิ แสวงทรพัย มารนีา กรองทอง แสวงทรพัย

P.V.S Sale & Service Co., Ltd.
* จำหนาย เครื่องปรับอากาศบาน - โรงงาน
ทุกยี่หอและระบบทอดักสแอร
* บริการ ออกแบบ ติดต้ัง ยาย ซอม ลาง
ทำความสะอาดรายคร้ัง/รายป
* บริการหลังการขาย โดยชางผูชำนาญงาน
และการทำงานมากกวา 20 ป

อูศักดิ์ชายเซอรวิสอูศักดิ์ชาย
ซอมรถยนต  ตดิตัง้เคร่ืองยนต
หวัฉีดเบนซิน – ดเีซล  เบรก  คลชั  ชวงลาง
รบัอานขอบกพรองเครือ่งยนต เกียร ABS ,AIRBAG
ซอมโชคอัพรถยนตเกาใหเหมือนใหม
ยกสงู  โหลดเต้ีย  อดัลกูหมาก
โดยชางผูชำนาญ          (คาทอลกิลดพิเศษ)

ศกัดิช์าย กจิประเสรฐิ
1797 ซ.ศรีสมิตร ถ.เทพารักษ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

รางวัล...ชีวิต

(tanpanlop@gmail.com)
ผมมาน่ังทบทวนถึง “รางวลั” ทีเ่คยไดรบัในชีวติ

กบัความภูมใิจทีม่ี
ผมใหความหมายของรางวัลเปน 2 ประเภท

คือ รางวัลท่ีไดรับจากการกระทำท่ีหวังผลตอบแทน
และรางวัลท่ีไดรับจากการกระทำโดยไมหวังผล
ตอบแทน

ผมเคยซ้ือลอตเตอร่ีแทบนับครั้งได  โดยมี
ความหวังเหมือนคนอ่ืนวาจะไดรับรางวัลที่หนึ่ง
แตรางวัลที่ผมไดรับมากท่ีสุดคือเลขทาย 3 ตัว เลย
คิดวาเก็บเงินไวเปนรางวัลของตัวเองดีกวา

ผมเคยสนุกกับกิจกรรมทางการตลาดตาม
หางสรรพสินคา ยิ่งซื้อมากยิ่งไดคูปองชิงรางวัล
จำนวนมาก กรอกช่ือและที่อยูในคูปอง จนกระท่ัง
ตองไปทำตรายางมาประทับ สงคูปองไปมากเทาไร
ก็ยังไมไดรับรางวัลเหมือนที่โฆษณาอยูดี ไมคุม
กับเงินที่เสียไปกับสินคาที่ไมจำเปนเพื่อแลกกับ
คูปอง (เชนเดียวกับการซ้ือไปรษณียบัตรทายผล
ฟตุบอลโลก)

ผมเองไมมีพรสวรรคเปนพิเศษ ทั้งในดาน

การรองเพลง การเตน การกีฬา การวาดภาพ การ
แตงเรียงความ หรือแมแตการพูดในที่สาธารณะ ผม
ไมเคยไดรับรางวัลจากพรสวรรคเลย แตผมสนุก
ทกุครัง้ทีไ่ดไปเชยีร ไปลนุกบัคนท่ีผมรจูกั

ผมเคยมุงมั่นในการเรียน จนไดรับทุนการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาปแรก นั่นคิดวาเปนรางวัลเดียว
ที่ผมภูมิใจและไดรับจากการหวังผลในการกระทำ

รางวัลอีกประเภทหน่ึงที่ผมรูสึกภูมิใจมากกวาคือ
รางวัลท่ีไดรับจากการกระทำโดยไมหวังผลตอบแทน
เปนเหมือน “ของขวัญ... แหงกาลเวลา” เปนรางวัล
ทีไ่ดรบัแบบไมรตูวั รแูตวามนัเกิดขึน้ในชีวติ

“มิตรภาพ” คือเรื่องแรก ภาพของมิตรที่เกิดขึ้น
ในทุกขณะ...

ผมรสูกึภมูใิจทีไ่ดมโีอกาสทำงานใน “คายผลูีภ้ยั”
ในสมัยท่ีประเทศเพื่อนบานเกิดสงครามกลางเมือง
ผมเองไมรูจักกับงานอาสาสมัครในสมัยนั้น แตดวย
อารมณที่เปนเด็กกิจกรรม ผมไมปฏิเสธโอกาสน้ัน
หลังจากท่ีเปนครูในระบบโรงเรียนมาระยะหน่ึง

ผมทำงานเปนอาสาสมัครประมาณ 6 ป กับ
2 องคกร คือ สำนักงานเยสุอิตสงเคราะหผูลี้ภัย (JRS)
และสำนักงานคาทอลิกสงเคราะหผูประสบภัยและ
ผลูีภ้ยั (COERR) เปนเหมือน “ตนแบบ” ในชีวติ

ทุกคร้ังที่ผมรูสึกแย รูสึกเหมือนมีปญหา รูสึก
เหมือนชีวิตไมสมบูรณ  รูสึกมองโลกในแงราย
ประสบการณ “ตนแบบ” มักสอนผมวา หากทำดีที่สุด
แลวอะไรจะเกิดมันก็เกิด ปญหาเปนเร่ืองเฉพาะตัว
หากเรามองเปนปญหา ยังมีคนบนโลกน้ีอีกมากท่ี
ขาดโอกาสมากกวาเรา

“ตนแบบ” ในการมองโลกในแงบวก คิดอะไร
ในแงดเีสมอ ผมคดิถงึ “คณุพอบญุเลศิ ธาราฉัตร” ผม
มีโอกาสรวมงานกับทานประมาณ 3 ป นอกจากงาน
ที่ตองรวมเดินทางกับทานบางครั้งในคายผูลี้ภัยและ

ตดิตอ คณุสมศกัด์ิ สเุสรชียั โทร. 0-2289-2967,
0-2289-3250 และ 08-1625-7172

บรเิวณชายแดนไทย-กมัพชูาแลว มอียวูนัหนึง่ทีต่อง
จอดรถทานอาหารรานขางทางแหงหน่ึง มีขอทาน
มาขอเงินที่โตะอาหารซึ่งเปนเรื่องปกติ ทุกคน
ประมาณ 5 คน บนโตะอาหารเงียบกริบ คุณพอ
บุญเลิศ หยิบกระเปาเงินควักแบงครอยหนึ่งใบ
ใหกับขอทานคนน้ัน แลวทานก็พูดเหมือนบน
เล็กนอยวา “เขาไมมถีงึมาขอ เรามกีนิก็แบงกันกิน”
ขอทานคนนั้นเดินไปอยางงงๆ แลวก็จากไปแบบ
คดิวามีอศัจรรยเกิดข้ึน เราก็นัง่ทานอาหารจนกระท่ัง
เดินทางตอไป

ที่ผมจำเรื่องนี้ไดเสมอที่เห็นขอทานเพราะวา
ตอนนั้นผมรูสึกอิจฉาขอทานคนน้ันจัง ขอทาน
คนน้ันโชคดีมากๆ อกีใจหน่ึงคดิวา เดีย๋วคงมีขอทาน
เขาแถวมาขอเงินจากคุณพอบุญเลิศอีก แตนั่นเปน
ความคิดของผมเอง

ทกุวนัน้ี บางคร้ังผมคดิวา ผมเปนขอทานคนน้ัน
เสียเอง สิง่ท่ีผมขออาจจะไมใชเงิน แตเปนความคิด
และความฉลาดในการใชชวีติ... การมองโลกในแงดี

นีแ่หละ... รางวลัชวีติ ทีผ่มภมูใิจ !!!
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“การศกึษาคาทอลกิ การศกึษาเพือ่อุทิศชีวติแกกนั”

มอีะไรในกระเปาสัมมนา
สภาการศึกษา

   

นักการ ศึกษาคาทอ ลิก มักจะลงตารางไว ว า
ปลายเดือนสงิหาคมของทุกป เราจะพบปะกัน ในชือ่งาน
สมัมนาสภาการศึกษาคาทอลิกฯ ครัง้นีเ้ปนครัง้ที ่41 แลว

ผมเคยวนเวียนอยกูบัการศึกษาคาทอลกินับน้ิวไดเลย
อยางมากสุดก็มารวม แตมักไมคอยสม่ำเสมอ เริ่มและ
จบไปไมเคยพรอมกันสกัท ีมาหลงักลับกอนอนันีป้ระจำ
แตการสัมมนาคร้ังท่ี 41 นี ้มอีนัจะตองปรับเปล่ียนพฤตกิรรม
เพราะบทบาทมันเปล่ียนไปแลว ผมไมเพียงแตไดรับ
ความไววางใจใหรวมเปนหนึ่งในฝายบริหารของสภา
การศึกษา ผมเองยังตกปากรับคำ เปนวิทยากรใน
การอบรมคร้ังน้ีดวย

ตื่นเตนสิครับ ถามได (เอะใครถาม) การตองบรรยายตอหนาคนประมาณ
400 กวาคนและเปนผบูรหิาร นกัวชิาการ ตองนัง่บรรยายเหมือนอาจารยตามสถาบัน
ทางการศึกษา เวลาหนึ่งช่ัวโมงครึ่ง นั่งฟงวิทยากรทานอ่ืนก็มากประสบการณ
งานน้ีผมไมถนัดแนๆ  แตเม่ือรับปากมาแลว ทกุอยางตองดำเนนิตอไป มปีระเดน็
หลกัและประเด็นนีอ้ยใูนสายงานของเรา แถมยังมแีขกรับเชิญมาชวยแบงเบาเวลา
กนัไป  ตบทายดวยการแนะนำเว็บไซตของสภาการศกึษาคาทอลิกแหงประเทศไทย
ที่ผมมีสวนในการตอยอดและชุบชีวิตของแหลงขอมูลนี้ขึ้นมาอีกครั้ง เอานะ...
บุคลากรในโรงเรียนคาทอลิกควรจะมีขอมูลเก่ียวกับเร่ืองของสื่อมวลชน ในมุม
คาทอลิกเหลานี้บาง

ผมมีควิบรรยายในการสัมมนาวันท่ี 3 ชวงท่ี 2 ประมาณ 10.30-12.00 น. เปน
ชวงทีป่ระชากรผฟูงกำลงัฟตพอสมควร กอนวนับรรยายผมรวมถวายมสิซา ผมยนื
อยูหางจากบุคลากรสำคัญทางการศึกษาคาทอลิกทานหนึ่ง ที่เม่ือเอยช่ือไมมีใคร
ไมรจูกั ภราดาประทีป ม.โกมลมาศ นอกจากทานเปนภาพของการศกึษาคาทอลกิ
และทานยังเปนผูริเร่ิมกอต้ังหลายสิ่งหลายอยางเพ่ือใหการศึกษาคาทอลิกไดรับ
การยอมรับในสังคมท้ังในระดับประเทศ ทวปี และนานาชาติ สิง่หนึง่ท่ีทานริเร่ิม
กอต้ังคือ สภาการศึกษาคาทอลิกและการจัดการสัมมนาทางการศึกษา

ภราดามารตินในวันนี้ดูสุขภาพไมคอยรอยเปอรเซ็นต ดวงตามองเห็นได

ไมเต็มที ่มโีรคภยัไขเจ็บบาง แตทานมาอยกูบัเรา มาพูดกบัเรา
มาใหกำลังใจพวกเราท่ีทำการศึกษาคาทอลิก ผมเห็นเวลา
ที่บราเดอรรับศีลมหาสนิท แมมือจะส่ันเทาแคไหน แตหา
เปนอุปสรรคในการเชิญพระองคเขามาประทับในใจ ฉากน้ี
สรางความม่ันใจใหกับผมโดยไมรูตัว เปนแรงบันดาลใจ
ทีบ่อกกบัหวัใจของเราวา งานนีต้องเอาหวัใจเปนเดิมพนั

ซิสเตอรคณะผูรับใชฯ เปนพิธีกรแนะนำตัวของผม
ตามเอกสารท่ีผูจัดสัมมนาแจก ผมเกิดอาการประหมา
มากข้ึน แมวาประสบการณเหลาน้ันจะจริงท้ังหมดและ
ไมครบดวยซ้ำ แตมนัก็ไดมาจากการเปนพระสงฆ มนัไดมา
จากโอกาสหาใชความสามารถใด ผมเริ่มเรื่องราวดวย
บรรยากาศของการแบงปนพระพรมากกวาแบงปนเน้ือหา

วิชา ผมบรรยายชีวิตท่ีมีความเช่ือ และสรางคนงานของพระองคในสวนแหง
พระพรอันกวางใหญไพศาล เรื่องของผมดำเนินไปตามเอกสารขอมูล พาวเวอร-
พอยทที่ไดรับความชวยเหลือจากหัวหนากองบ.ก. คลิป หรือการเปดเว็บไซต
ใหเห็นกันสดๆ พรอมกับมุกสดๆ มุกหน่ึง คือ “ผมคิดวาการมาอยูรวมกันท่ีนี่
ของบราเดอรมารตนิ คอืการแสดงออกถึงความรักการศึกษาคาทอลิก วนัหนึง่จะมี
คนมาผลัดเปล่ียนหมุนเวียน หนาท่ี ความรับผิดชอบ การงาน ตามการมอบหมาย
ของคณะ หรือผูใหญ แตวันนี้สิ่งที่เราพบรวมกันคือ คนๆ หนึ่งที่รักการศึกษา
คาทอลิก และเขาอยูตรงนี้กับเรา เพ่ือรวมแบงปนพระพรของพระ แมในวันท่ี
รางกายออนแอลง เปนบทพสิจูนวา หวัใจทีแ่ทแลวเขมแขง็กวารางกายจริงๆ”

การสมัมนาสภาการศึกษาคาทอลิกประจำป ปดมานลงอีกคร้ังหน่ึง ทามกลาง
ผูเขารวม 420 คน และบทถอยแถลงแสดงเจตนารมณความต้ังใจดี การเดินหนา
ตอไปทามกลางการผนัผวนของนโยบายรฐับาล หรือการแขงขันในดานเศรษฐกิจ
และประเด็นการเปนประชาคมอาเซียนอันใกลนี้ ผมเห็นคณะกรรมการหนาใหม
หลายๆ ทาน และก็เหน็คณะกรรมการหนาเกาหลายๆ ทานเชนกนั ผมเห็นคณะครู
ทัง้โรงเรยีนท่ีรจูกัคนุเคย และโรงเรียนท่ีแทบไมเคยรจูกัเลย ทัง้คริสต และพทุธ ฯลฯ
เราเหมอืนอยใูนเรือลำเดียวกนั เปนเรอืทีแ่มจะมีพายรุนุแรงแคไหน กย็งัมัน่ใจวา เรา
จะชวยกนัพาขามผานวันและคืนท่ีมดืมิดไดอยางปลอดภัย

บรรณาธิการบริหาร

ไหนๆ  กเ็ลาเร่ืองสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลกิฯ กนัแลว มาดูกนัสิวาในกระเปา
ของผูเขาสัมมนาเขาแจกอะไรกันบาง

1. เอกสารทางการปฏิรูปการศึกษา
มหีนังสือ “ขอเสนอ การปฏิรปูการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561)”

จากสำนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เลมนีม้ปีระโยชนไมเบา
สำหรับโรงเรียนท่ีจะรับการประเมิน และติดตามทิศทาง
การปฏริปูการศึกษาของไทยเรา

มีซีดีรวมหนังสือ 10 เลม เปนเอกสารประกัน
คณุภาพการศกึษา จากหนวยงาน
ตางๆ  มากมาย แตถกูรวบรวม
ไวในแผนซีดีชุดเดียวกัน ผม
ไมแนใจวา ตวัผมเองจะไดอาน
ครบไหม  มีของดีอยูกับตัว
กลัวอะไร สักวันหน่ึงคงไดใช

แนนอน
2. เอกสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
มีหนังสือ “คำศัพทเศรษฐกิจอาเซียน” ของกรม

เจรจาการคาระหวางประเทศ นาสนใจดี
มหีนงัสอื “การบรรยายทางวิชาการเพือ่สรางความ

ตระหนัก เร่ืองการกาวสปูระชาคมอาเซยีน” ของสำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร ฯลฯ

เอกสารเก่ียวกบัเรือ่งนีม้เียอะหนอย แตกส็อดรบักบั
เร่ืองท่ีสมัมนากัน

3. หนงัสอืแจกโดยเพือ่นฝงู มติรสหาย หรอืผปูรารถนาดี
อาทิ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากหลักคิดสูวิถีปฏิบัติ โรงเรียนลาซาล

จนัทบุร ี (มารดาพทิกัษ) หรอื หนงัสอื พระบิดาตรัสกบัลกูๆ ของพระองค อนันีจ้าก
ภราดามีศักด์ิ วองประชานุกูล

และสุดทายของฝากเว็บฯ ของสภาการศึกษาอันใหมลาสุดไวในออมใจเชนกัน
อาจจะยังไมมีอะไรมาก
และกำลังตองการการ
พัฒนาตอไป  มีพื้นท่ี  มี
สนามเดี๋ยวจะสรางอัต-
ลักษณใหดู  ชื่อ น้ีครับ
w w w . c a t h o l i c -
education.or.th
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∑’Ëª√÷°…“ ºŸâÕ”π«¬°“√ ·≈–ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß √à«¡„Àâ°“√µâÕπ√—∫æ√âÕ¡µÕ∫¢âÕ´—°∂“¡

·≈–„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈µà“ßÊ ·°à§≥–°√√¡°“√œ √–À«à“ß«—π∑’Ë 8-10  ‘ßÀ“§¡ 2011

ç∂«“¬¡‘ ´“·√°é   ¿“¿‘∫“≈ ‡¬“«™π ·≈– —µ∫ÿ√ÿ…«—¥æ√–§√‘ µ‡®â“°…—µ√‘¬å·Ààß

 “°≈®—°√«“≈ ®.‡≈¬ ‰ª√à«¡æ‘∏’∫Ÿ™“¢Õ∫æ√–§ÿ≥ ¡‘ ´“·√°¢Õß§ÿ≥æàÕÕßÕ“®

·§‡´Õ §≥–∏√√¡∑Ÿµ·Ààß¡“√’π‘√¡≈ ∑’Ë«—¥π—°∫ÿ≠‡∑‡√´“ Õ.‰™¬ª√“°“√ ®.‡™’¬ß„À¡à

´÷Ëß‡ªìπ∫â“π‡°‘¥¢Õß§ÿ≥æàÕ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 19 ¡‘∂ÿπ“¬π 2011
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µÕπ∑’Ë 34 ¡ÿ¡Œ‘µ µ‘¥™“√å∑
≥ ¡À“«‘À“√π—°∫ÿ≠‡ª‚µ√ (1) ªî‡Õµ“

 ∂“∫—π· ß∏√√¡
∫«™   13      —ß¶“πÿ°√

„πÀπ—ß ◊Õ ç‚πªïªï ‚π™âÕªªîôß ∑—«√å§π

¢“¥∫ÿ≠é º≈ß“π‡¢’¬π¢Õß§ÿ≥ª√–‰ææ√√≥

™—¬«‘ ÿ∑∏‘Ï (Õ¥’µ∫√√≥“∏‘°“√Àπ—ß ◊Õ¿“æ¬πµ√å

´’‡π·¡Á°) ‰¥â‡≈à“‡√◊ËÕß°“√· «ß∫ÿ≠·≈–æ√–√Ÿª

ªî‡Õµ“‰«âπà“ π„® º¡¢Õ¬°¢âÕ§«“¡¡“≈ß°—π

·∫∫‡µÁ¡Ê ¥—ßπ’È

çæ◊Èπ∑’Ë¿“¬„π¡À“«‘À“√∑’Ëµ°·µàß‚¥¬·∫√åπ’π’ °—∫ ‡®’¬‚§‚¡ ‡¥≈≈“ ªÕ√åµ“

 “¡“√∂√—∫§π‰¥â¡“°∂÷ß 60,000 §π ∑“ß¥â“π¢«“¢Õß«‘À“√‡ªìπ∑’Ëµ—Èß√Ÿª

·°– ≈—° La Pieta º≈ß“π¢ÕßÕ¿‘¡À“»‘≈ªîπ‰¡‡§‘≈ ·Õß‡®‚≈ ∑’Ë √â“ß¢÷Èπ

¢≥–Õ“¬ÿ‡æ’¬ß·§à 25 ªï

La Pieta ‡ªìπ√Ÿªªíôπæ√–·¡à¡“√’¬åÕÿâ¡ª√–§Õß√à“ßÕ—π‰√â≈¡À“¬„®¢Õß

æ√–‡¬´Ÿ∫πµ—° µ“¡ª√–«—µ‘‡≈à“¢“π°—π«à“ ‡¡◊ËÕ‰¡‡§‘≈ ·Õß‡®‚≈ ‰¥âÀ‘πÕàÕπ°âÕπ

∑’Ë®–π”¡“·°– ≈—°√Ÿªπ’È ‡¢“‰¡à‰¥â§‘¥®‘πµπ“°“√«à“®–·°– ≈—°Õ¬à“ß‰√ ¥â«¬

‡æ√“–¡Õß‡ÀÁπ∑–≈ÿª√ÿ‚ª√àß«à“ √Ÿª·°– ≈—° La Pieta Õ—πß¥ß“¡π’È´àÕπÕ¬Ÿà

¿“¬„πÀ‘π‡√’¬∫√âÕ¬ √Õ‡«≈“„Àâ„§√ —°§π °—¥À‘π à«π∑’Ë‰¡à„™àÕÕ°‰ª‡∑à“π—Èπ

‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ëπà“¡À—»®√√¬åÕ¬à“ß¬‘ËßÀ“°®–∫Õ°«à“ ‰¡‡§‘≈ ·Õß‡®‚≈ “¡“√∂

·°– ≈—°À‘π∑’Ë·¢Áß°√–¥â“ß„Àâ°≈“¬‡ªìπ√Ÿªªíôπ∑’Ë‡µÁ¡‰ª¥â«¬§«“¡ÕàÕπ™âÕ¬ À‘π

∑’Ë∂Ÿ° ≈—°‡ ≈“®π°≈“¬‡ªìπ√Õ¬æ—∫¢Õß‡ ◊ÈÕºâ“Õ“¿√≥å¥Ÿæ≈‘È«‰À«¥—Ëßºâ“®√‘ß

‡ âπ‡≈◊Õ¥∑’Ëª√“°Øµ“¡æ√–»æ¢Õßæ√–‡¬ Ÿ́¬‘Ëß∑”„Àâ√Ÿª·°– ≈—°¥Ÿ‡À¡◊Õπ¡’™’«‘µ

·≈–∑’Ë‡Àπ◊Õ‰ª°«à“π—Èπ ‰¡‡§‘≈ ·Õß‡®‚≈∑”„ÀâÀ‘π°âÕπÀπ÷Ëß‡µÁ¡‰ª¥â«¬≈’≈“·≈–

Õ“√¡≥å  –∑âÕπ§«“¡ ≈¥ —ß‡«™µàÕ§«“¡∑ÿ°¢å∑√¡“π·≈–°“√ ‘Èπæ√–™π¡å¢Õß

æ√–ºŸâ‰∂à∫“ª

§ß¥â«¬‡ªìπº≈ß“π∑’Ë √â“ß¢÷Èπ¢≥–Õ“¬ÿ¬—ßπâÕ¬ ‰¡‡§‘≈ ·Õß‡®‚≈®÷ß ≈—°™◊ËÕ

¢Õßµ—«‡Õß∫π·æ√ºâ“∑’Ëæ“¥ºà“πæ√–Õÿ√–¢Õß·¡àæ√– π’Ë‡ªìπ§√—Èß·√°·≈–

§√—Èß‡¥’¬«∑’Ë‰¡‡§‘≈ ·Õß‡®‚≈ ≈—°™◊ËÕµπ‡Õß≈ß∫π‡π◊ÈÕß“π

‡Àµÿ°“√≥å‰¡à§“¥Ωíπ‡°‘¥¢÷Èπ„πªï 1972 ‡¡◊ËÕ¢ÿπ¶âÕπ∑à“∑“ß µ‘«‘ª≈“ π“¬Àπ÷Ëß

∫ÿ°‡¢â“‰ª∑ÿ∫√Ÿª·°– ≈—° La Pieta  ®π‡ ’¬À“¬ ∫“ß°√–· ∫Õ°«à“ à«π∑’Ë∂Ÿ°∑ÿ∫

§◊Õπ‘È« ·µà∫“ß°√–· ∫Õ°«à“‡ªìπ®¡Ÿ°¢Õß·¡àæ√– Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡¡’°“√´àÕ¡·´¡

µ“¡¡“„π¿“¬À≈—ß‚¥¬„™âÀ‘πÕàÕπ∑’ËÕ¬Ÿà¥â“πÀ≈—ß¡“·°– ≈—°·∑π à«π∑’Ë∂Ÿ°∑ÿ∫

æ√âÕ¡°—∫∑”°“√µ‘¥°√–®°°—π°√– ÿπª°ªÑÕß√Ÿª·°– ≈—°π’ÈÕ¬à“ß·πàπÀπ“é

π§√ª∞¡ ●  æ√– —ß¶√“™¬ÕÀåπ ∫Õ ‚° ªí≠≠“ °ƒ…‡®√‘≠ ª√–¡ÿ¢

 —ß¶¡≥±≈√“™∫ÿ√’  ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 5)

§≥–‡´Õ√å√à“ °≈ÿà¡»√’√“™“ ªØ‘≠“≥µπ
‡ªìπ°≈ÿà¡∑’Ë  1115 ¢Õß‚≈°  °≈ÿà¡∑’Ë 21 ¢Õß‰∑¬

§≥–‡´Õ√å√à“ °≈ÿà¡

»√’√“™“ ‡√‘Ë¡°àÕµ—Èß°≈ÿà¡

µ—Èß·µà ªï §.».  2006

„π ¡—¬æ√– —ß¶√“™

≈Õ‡√π´å ‡∑’¬π™—¬

 ¡“π®‘µ
 ✠  (Õà“πµàÕÀπâ“ 5)
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